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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O incesto, definido neste relatório como actos sexuais praticados entre o autor e seu filho(a) ou pais, netos 
ou avós, irmãos ou irmãs, meios-irmãos ou meias-irmãs, enteados(as),  filhos(as) adoptivos ou com quem 
tenha outra relação familiar similar, é uma forma de abuso sexual particularmente insidiosa que envolve a 
exploração de uma posição de autoridade familiar. Com maior frequência, os alvos de incesto são crianças 
que sofrem abuso por pessoas das quais dependem e nas quais confiam. O incesto é um crime contra os 
valores sociais, morais e religiosos, e os seus impactos psicológicos e físicos podem ser graves e 
duradouros.  

Embora o grau de incidência do incesto em Timor-Leste seja desconhecida, a monitorização feita pelo 
Programa de Monitorização do Sistema Judicial (JSMP), tendo em conta os limitados dados disponíveis 
oriundos de outras fontes, sugere que o incesto é um problema generalizado em Timor-Leste. Entre Janeiro 
de 2010 e Junho de 2012, o Serviço do JSMP de Apoio às Vítimas (VSS) prestou assistência jurídica a 32 
casos de incesto. Desses casos, apenas nove chegaram a uma audiência final no tribunal, e a maioria dos 
casos ainda se encontra em trâmite judicial junto do Gabinete da Procuradoria. De acordo com os dados 
recolhidos pelo JSMP, as vítimas mais comuns de incesto são meninas entre os 11 e 14 anos de idade que 
sofrem abusos sexuais por parte de familiares do sexo masculino com mais de 35 anos de idade sendo, 
com muita frequência, o pai ou um tio destas. A Unidade do JSMP de Justiça da Mulher (WJU) monitorizou 
outros 18 casos de incesto nos tribunais entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012, dos quais é sabido que 
apenas cinco resultaram em penas de 4 a 16 anos de detenção. Somente um dos casos monitorizados pela 
WJU envolve um cliente do VSS, o que significa que um total de 49 casos independentes de incesto foi 
apresentado ao JSMP entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012.  

O Código Penal de Timor-Leste (2009) não contém um crime específico de incesto. As vítimas de incesto 
que tenham idade inferior a 14 anos são protegidas pelo artigo 177o, que diz respeito ao abuso sexual de 
menores, em combinação com o artigo 182o, que determina a agravação por conta da relação familiar. As 
vítimas de incesto que tenham idade superior a 14 anos são protegidas pelos artigos 171o e 172o, que 
dizem respeito a coacção sexual e violação, em combinação com o artigo 173o, que determina a agravação, 
também por conta da relação familiar, mas apenas quando puder ser provado que o acto não foi 
consensual. Esta é uma grave limitação do Código Penal. Frequentemente, as vítimas de incesto sofrem 
pressão por parte do autor, suas famílias e/ou comunidade para que evitem testemunhar contra os autores, 
ou então podem escolher não testemunhar para evitar o estigma social e a vergonha que acompanha este 
crime. Em alternativa, as vítimas podem consentir ao crime, mas a validade deste consentimento deve ser 
questionada em vista das técnicas manipuladores que os autores do incesto empregam para se destituir de 
responsabilidade e persuadir a vítima a tolerar o crime. Com muita frequência, os autores que cometem o 
incesto em Timor-Leste conseguem escapar da punição devido ao ónus da prova do 'uso de violência ou 
grave ameaça', e a vítima e outras pessoas vulneráveis ficam sem protecção.  

Uma análise comparativa do actual quadro jurídico de Timor-Leste em relação aos crimes de incesto revela 
que este é bem mais fraco do que os quadros de outras jurisdições em termos da sua habilidade de 
protecção das vítimas, independentemente da idade ou consentimento, contra actos sexuais incestuosos 
cometidos num contexto de dependência. Embora nem todas as jurisdições examinadas tenham um crime 
explícito de incesto, elas contam com disposições para a punição de autores que cometam crimes sexuais 
ao abusar de um relacionamento de dependência, independentemente de consentimento. Onde existam 
disposições específicas para o crime de incesto, este cenário traz o benefício adicional de reduzir a 
discrição policial e da procuradoria sobre qual disposição utilizar para acusar os arguidos e, 
consequentemente, reduzir o risco de acusações e penas mais brandas.  

Também existem graves limitações com respeito à implementação da lei existente em Timor-Leste e dos 
mecanismos associados para a protecção das vítimas. O Governo de Timor-Leste estabeleceu alguns 
mecanismos para proteger as crianças, especificamente a secção sobre a Protecção e Assistência a 
Crianças em Risco e Vítimas de Abuso (também conhecida como Unidade de Protecção da Criança), do 
Ministério da Solidariedade Social (MSS); o Grupo de Trabalho Nacional de Protecção da Criança e as 
Redes de Protecção da Criança; e a Comissão Nacional sobre os Direitos da Criança (NCRC). A Lei Contra 
a Violência Doméstica (2010) (LADV) também compromete o Governo a expandir a consciência pública 
sobre a violência doméstica e a melhorar a assistência às vítimas. Embora existam sistemas para a 
protecção das crianças, ainda não existem mecanismos eficazes de implementação para a protecção das 
crianças contra todas as formas de violência sexual e doméstica. Em particular, o Governo ainda não detém 
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a capacidade de realizar intervenções apropriadas e atempadas para proteger as crianças contra o incesto, 
conforme demonstrado nos casos incluídos neste relatório.   

As preocupações específicas com que o JSMP se deparou dizem respeito à implementação da lei, tal como 
é demonstrado nos casos  apresentados neste relatório, e incluem: 

• a infrequente utilização de medidas de coacção ou protecção disponíveis às autoridades  judiciais 
com o propósito de prevenir crimes adicionais e a protecção de vítimas e outras pessoas 
vulneráveis antes e durante o período do julgamento  

• amplos atrasos nas audiências dos julgamentos, o que leva à perda de provas, sofrimento 
prolongado da vítima e reduzida confiança na aptidão do sistema  de justiça formal para fazer justiça 

• uma tendência para a aplicação de sentenças brandas e/ou suspensas em casos de violência 
doméstica e crimes sexuais, desconsidera a gravidade do crime, banaliza o sofrimento da vítima, 
reduz a confiança da opinião pública no sistema  de justiça formal e falha na dissuasão de futuros 
crimes 

• um sistema de protecção da  criança que se encontra numa  fase ainda inicial, com poucos recursos 
e sem base legal ou autoridade clara para intervir em casos de abuso infantil  

• coordenação deficitária e uma inadequada gestão processual e recolha de dados entre os atores 
estatais e não-estatais, e consequente falta de uma robusta base documental sobre a qual o Estado 
possa formular respostas jurídicas e de políticas públicas direccionadas à questão do incesto  

• falta de  interesse por parte do público em geral no que respeita à prevenção do incesto, que surge 
da ausência de iniciativas de sensibilização pública para aumentar a consciência sobre este tipo de 
crime e seus impactos nocivos  para a vítima, sua família e  comunidade.   

A incapacidade por parte do Estado de proteger vítimas de incesto pode ser vista como uma falha no 
cumprimento das suas obrigações consagradas no artigo 18o/1 da Constituição de Timor-Leste, na 
Convenção dos Direitos da Criança (CRC) e na Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra a Mulher (CEDAW). 

Em resposta às limitações observadas, o JSMP recomenda que sejam tomadas as seguintes medidas: 

1.  Incluir a previsão do crime específico de incesto no Código Penal, de modo a que o incesto 
seja qualificado como crime independentemente do consentimento ou da idade da vítima. 

2. Fortalecer as disposições do Código Penal relativas a crimes sexuais em circunstâncias de 
dependência de modo a dissuadir e punir autores de crimes sexuais de abusar da sua 
autoridade familiar ou de explorar uma relação de dependência.  

3. Utilizar as medidas de protecção e coacção disponíveis de modo a prevenir futuros crimes e 
a proteger vítimas e outras pessoas vulneráveis de ulteriores abusos.  

4. Aumentar os recursos dos tribunais e procuradoria e introduzir um sistema para a triagem 
de casos prioritários, de forma a reduzir atrasos no julgamento de arguidos. 

5. Melhorar a capacidade das autoridades judiciais para a acusação e determinação da pena 
dos autores de crimes sexuais de forma consistente e apropriada, consoante a severidade 
do crime. 

6. Aumentar o investimento em estruturas de protecção da criança e estabelecer um quadro 
jurídico claro, que esclareça a autoridade do Estado na intervenção em casos de abuso de 
crianças. 

7. Melhorar os procedimentos de coordenação, gestão processual e recolha de dados entre 
atores do Estado e demais instituições envolvidas na prestação de serviços às vítimas de 
incesto. 

8. Investir em actividades de sensibilização pública de forma a aumentar a compreensão da 
comunidade e mobilizar a acção comunitária quanto à questão do crime de incesto.  
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1.   INTRODUÇÃO  

‘Uma criança que sofra violência sexual por parte de um estranho pode buscar ajuda e conforto em sua 
própria casa. Já uma vítima de incesto não pode.’1 

O incesto é comummente entendido como actos sexuais que acontecem entre familiares, com excepção 
das pessoas envolvidas em relações de cunho matrimonial. O incesto é um exemplo extremo de violação 
dos direitos à dignidade e segurança do indivíduo. O incesto é uma violação da autoridade que um 
integrante de uma família tem sobre outro membro da mesma família, prejudicando a relação de confiança 
sobre a qual a unidade familiar é edificada. Geralmente, as vítimas de incesto são crianças exploradas por 
aqueles de quem elas dependem. O autor deste crime explora a vulnerabilidade inerente da criança e utiliza 
medidas manipuladoras para persuadir a vítima a manter sigilo. O medo é usado para perpetuar o sigilo, ao 
passo que o sigilo permite a perpetuação deste tipo de violência.  

Este relatório foi elaborado com base nas observações do JSMP sobre a impunidade sistemática com que 
são praticados os crimes de incesto em Timor-Leste. O Governo de Timor-Leste tem a obrigação de 
proteger os direitos de todos os cidadãos, especialmente os direitos dos que se encontram em situação 
mais vulnerável.2 Portanto, podem ser entendidas como responsabilidades fundamentais do Estado a 
prevenção e protecção dos cidadãos contra o incesto, bem como a responsabilização daqueles que 
cometam este crime. Contudo, na realidade, os acusados do crime de incesto raramente são julgados e, 
quando isto acontece, o crime de incesto é tipicamente punido de forma inadequada devido à insuficiência 
de leis para a prevenção e protecção contra o incesto.  

O incesto não é expressamente criminalizado em Timor-Leste e, embora existam outras provisões no 
Código Penal que possam vir a ser utilizadas na repressão do incesto, tais provisões são inapropriadas. Os 
actos de incesto são puníveis por lei apenas em circunstâncias onde a vítima tenha idade inferior a 14 anos, 
ou quando se possa provar que foi empregada força e que o acto não foi consensual. Pode ser bastante 
difícil conseguir provar a natureza não-consensual do acto nos tribunais, pois as vítimas geralmente 
recusam-se a prestar depoimentos devido ao estigma social ou à pressão por parte do autor do crime ou 
dos seus familiares. Além disso, parece que a ausência de consentimento por si só é insuficiente para 
comprovar a violência sexual; existe um requisito adicional para a comprovação do uso, ou séria ameaça, 
de violência.   

Existe uma premente necessidade de abordar o crime de incesto de uma maneira mais abrangente, de 
forma a melhor proteger os direitos das vítimas. A repressão e punição dos crimes de incesto é essencial 
para a garantia de justiça para as vítimas e protecção contra futuras ocorrências, bem como a dissuasão de 
potenciais criminosos, evitando o cometimento deste tipo de crime no futuro. 

Baseando-se primariamente nas observações junto dos tribunais e na prestação de assistência jurídica 
realizadas pelo JSMP, a primeira parte deste relatório apresenta uma definição do crime de incesto, uma 
explicação sobre os danos causados por este crime e um resumo sobre o que se conhece sua à sua 
incidência.  

A segunda parte do relatório examina a legislação existente aplicável ao incesto, e a terceira parte examina 
os procedimentos relevantes associados ao incesto e às actuais estruturas de apoio dedicadas à protecção 
das vítimas. As secções 4 e 5 oferecem, respectivamente, uma análise das limitações do actual quadro 
legislativo, sua implementação e as estruturas de protecção a ele associadas, incluindo alguns estudos de 
casos. A secção final do relatório contém as alterações propostas pelo JSMP, bem como uma lista de 
recomendações para o fortalecimento do quadro jurídico e das estruturas de protecção da criança, de forma 
a proteger as vítimas e reduzir a incidência do incesto no futuro.  

                                                        
1 Judy H. Wright, What is Incest? Acesso realizado a 15 de Maio de 2012 http://ezinearticles.com/?What-is-Incest?&id=61110 . 
2 O Artigo 18o/1. da Constituição de Timor-Leste estabelece que: A criança tem direito a protecção especial por parte da família, da 
comunidade e do Estado, particularmente contra todas as formas de abandono, discriminação, violência, opressão, abuso sexual e 
exploração. 
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2.   INCESTO 

A.   Definição de incesto  

A definição jurídica do incesto varia entre as jurisdições. Um crime de incesto refere-se tipicamente às 
relações sexuais que tenham ocorrido entre o autor e filho/filha deste, por vezes, isto inclui relações a nível 
de padrasto/madrasta e aquelas definidas sob o espectro da adopção legal.3  

Ainda assim, reconhece-se que as relações sexuais entre outros membros da família, como por exemplo 
aquelas entre um autor e seu sobrinho ou sua sobrinha, ou entre o autor e uma criança sem elo 
consanguíneo mas para a qual o autor seja visto como um pai ou mãe, representam, de forma semelhante, 
um abuso da autoridade familiar e exploração da dependência. Além disso, os actos de cunho sexual que 
acontecem entre familiares, mas que não são classificados como relações sexuais, podem ter impactos 
igualmente nocivos para a  vítima e para a  unidade familiar quando  comparados aos crimes envolvendo 
relações sexuais. Embora tais relações e tipos de violência sexual sejam ausentes da maior parte das 
definições jurídicas de incesto, elas são tipicamente reconhecidas através de provisões que protegem 
vítimas de violência sexual em relacionamentos de dependência de uma forma mais ampla.4 

Este relatório defende a inclusão do crime de incesto no Código Penal de Timor-Leste, no qual um crime de 
incesto seja definido como actos sexuais que venham a ocorrer entre o autor e seu/sua filho(a) ou pais, 
netos, avós, irmãos, irmãs ou meios-irmãos/irmãs. Esta definição inclui pais ou irmãos/irmãs que tenham 
relação de meios-irmãos/irmãs ou relacionamentos originários de adopção legal.  

Além disso, para que exista protecção contra relações sexuais exploratórias entre pessoas que não se 
encaixam nas relações familiares incluídas na definição proposta acima, mas que ainda assim estejam num 
relacionamento de domínio e dependência com a vítima, o JSMP defende o fortalecimento de disposições 
jurídicas no Código Penal relativas aos crimes de cunho sexual. Isto é particularmente importante em Timor-
Leste, dada a ocorrência bastante comum de adopções informais e o potencial para exploração de 
relacionamentos de dependência entre membros de famílias alargadas. A fundamentação para estas 
recomendações é detalhada abaixo. 

B.   Danos causados pelo incesto  

O incesto constitui uma ofensa profunda aos valores sociais, morais e religiosos, e pode causar graves 
danos físicos, psicológicos e emocionais. Ele é uma forma particularmente insidiosa de violência sexual, 
pois o autor do crime é alguém de quem a vítima depende e em quem a vítima confia. Portanto, o acto de 
incesto tanto é uma violação física quanto um abuso de posição e confiança, sendo destrutivo e 
desorientador para a família, independente de ser um acto consensual ou de ambas as partes se 
encontrarem acima da idade de consentimento.  

As vítimas do incesto podem sofrer danos físicos, dependendo do acto sexual no qual são envolvidas e do 
nível de força empregado. Estes incluem lacerações internas, hemorragia, danos aos órgãos genitais, 
infecções e, em casos extremos, danos permanentes aos órgãos internos ou até a morte.5  

Com frequência, as vítimas também enfrentam grande sofrimento psicológico e emocional. Isto pode incluir 
depressão,6 transtorno de stresse pós-traumático,7 ansiedade,8 distúrbios alimentares, baixa auto-estima, 

                                                        
3 Esta definição é amplamente análoga a definições jurídicas de incesto adoptadas em Vanuatu, Fiji, Vietname e Laos. Foi incluído no 
Apêndice A um resumo das definições jurídicas de incesto, artigos relevantes e penalidades associadas contidas em outras jurisdições.  
4 Em Portugal, por exemplo, onde exista um relacionamento de dependência, os actos ou relações sexuais com  menores de 18 anos 
de idade é um crime, mesmo que exista consentimento entre as partes. Similarmente, actos ou relações sexuais entre  adultos 
constituem crime - independente do uso (ou não) de força por parte do autor - quando houver um relacionamento de dependência 
económica. Isto é explicado em maiores detalhes na secção 3A deste relatório.  
5 Anderson, James; Mangels, Nancie; Langsam, Adam (2004). "Violência Sexual contra Crianças: Uma Questão de Saúde Pública". 
The Justice Professional 17: 107. 
6 Roosa MW, Reinholtz C, Angelini PJ (1999). "Relação entre violência sexual infantil e depressão em jovens mulheres: comparações 
entre quatro grupos étnicos". Journal of Abnormal Child Psychology 27(1): 65–76. 
7 Widom CS (August 1999). "Perturbações de estresse pós-traumático em adultos violentados e desamparados quando crianças". The 
American Journal of Psychiatry 156 (8): 1223–9. 
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distúrbios dissociativos e de ansiedade, psicopatologia,9 dificuldades de aprendizado, problemas 
comportamentais, comportamento autodestrutivo, incluindo abuso de drogas10 e suicídio.11 Pesquisas 
também indicam que o stresse traumático, inclusive o stress causado pela violência sexual, causa danos 
consideráveis ao desenvolvimento e funcionamento cerebral.12  

Os impactos psicológicos e emocionais do incesto podem ser exacerbados pelo encobrimento do crime. As 
vítimas podem evitar a divulgação de informações relacionadas com o incesto devido ao estigma e à 
vergonha associadas a este crime, a pressão social e familiar, o medo da desintegração da família ou a 
coacção por parte do autor.13  

Além disso, as crianças nascidas como resultado de relacionamentos incestuosos apresentam riscos 
imensamente acentuados de defeitos de nascimento e distúrbios de desenvolvimento devido a doenças 
genéticas causadas pela consanguinidade. Essas crianças também podem sofrer com sentimentos 
relacionados com a vergonha, estigmas e ostracismo.  

Estas repercussões do incesto devem ser preocupações inerentes à formulação de políticas públicas, com 
implicações e custos relacionados à saúde dos cidadãos e da sociedade como um todo.  

C.   O incesto em Timor-Leste  

Existe uma quase total ausência de dados fiáveis relativamente à incidência do incesto em Timor-Leste, o 
que torna praticamente impossível a determinação da amplitude do problema ou o desenvolvimento de 
respostas direccionadas.  

As estatísticas limitadas disponibilizadas pelo Governo mostram apenas o número de casos de violência 
sexual infantil que são apresentados ao Ministério da Solidariedade Social (MSS) - através dos Oficiais de 
Protecção da Criança - e à Polícia - por intermédio da Unidade de Pessoas Vulneráveis. Estas estatísticas 
revelam que a violência sexual é a forma mais comum de violência contra crianças que é relatada, mas não 
reflecte a actual incidência das violações sexuais contra as crianças.14 A confiança limitada no acesso ao 
sistema de justiça formal,15 em conjunto com normas sociais prevalecentes que ditam que os casos de 
violência dentro das famílias devem ser resolvidos à margem do sistema judiciário, com excepção nos 
casos mais extremos,16 significa que a maior parte dos incidentes de abuso infantil em Timor-Leste não é 
denunciada. De acordo com as organizações que trabalham em prol da protecção dos direitos das mulheres 
e crianças, o incesto é uma ocorrência frequente, especialmente em áreas remotas,17 e relatos indicam um 
alto nível de abuso, violência e negligência  dentro das famílias em geral.18  

D.   Monitorização dos casos de incesto por parte do JSMP  

As unidades VSS e WJU do JSMP identificaram, no total, 49 casos de incesto no período decorrido entre 
Janeiro de 2010 e Junho de 2012.  

                                                                                                                                                                                        
8 Levitan RD, Rector NA, Sheldon T, Goering P (2003). "Adversidades de infância associadas a casos de depressão e/ou distúrbios de 
ansiedade em amostragem na comunidade de Ontário: questões de comorbilidade e especificidade". Depression and Anxiety17 (1): 
34–42. 
9 "Correlatos de violência sexual infantil a longo-prazo: Teoria e avaliação da literatura empírica". Applied and Preventive Psychology 
(Elsevier Ltd.) 4 (3, Summer 1995, Pages 143–166). 
10 NIDA Notes, National Institute of Drug Abuse (April 2002) Childhood Sex Abuse Increases Risk for Drug Dependence in Adult 
Women, .volume 17, no. 1. National Institute of Health.  http://www.nida.nih.gov/NIDA_Notes/NNVol17N1/Childhood.html 
11 Freyd JJ, Putnam FW, Lyon TD, et al. (Abril, 2005). "Psicologia. A ciência da violência sexual infantil." Science 308 (5721): 501 
12 Teicher MH (March 2002). "Cicatrizes que não se curam: a neuro-biologia da violência sexual infantil". Scientific American 286 (3): 
68–75. 
13 Matsakis, Aphrodite. (1991). When the Bough Breaks. Oakland, CA: New Harbinger Publications. 
14 UNICEF (2011) Mapping and Assessment of the Child Protection System in Timor-Leste, p. 30 
15 Ibid. p. 127 
16 Ibid. p. 33 
17 IRIN Asia (2009) Timor-Leste abortion Laws in spotlight. Accesso realizado a 19 de Março de 2012 
http://www.irinnews.org/Report/83526/TIMOR-LESTE-Abortion-laws-in-spotlight 
18 UNICEF (2011) Mapping and Assessment of the Child Protection System in Timor-Leste, p. 28  
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I. Conclusões oriundas da prestação de assistência jurídica do VSS  

O VSS prestou serviços a 32 vítimas comprovadas de incesto entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012.19 
Este número inclui apenas vítimas que chegaram ao conhecimento da VSS, essencialmente através de 
encaminhamentos pela polícia,20 e provavelmente representam apenas uma pequena porção  do número 
total de vítimas de incesto em Timor-Leste. Uma enumeração detalhada dos crimes específicos cometidos é 
apresentada na tabela 1.  

Tabela 1: Crimes cometidos contra vítimas de incesto 
 

 
Dos 32 casos, apenas 9 foram julgados em tribunal. Outros 4 casos foram arquivados pelo gabinete da 
Procuradoria-Geral. A figura 1 mostra a situação actual de todos os casos de incesto do VSS. Pode-se 
perceber no quadro 1 que a maioria dos casos apresentados ao VSS entre Janeiro de 2010 e Junho de 
2012 ainda está sendo processado pelo gabinete da Procuradoria-Geral.  

Quadro 1: Situação dos casos de incesto existentes no sistema formal de justiça  

 

*Incluindo os casos onde ainda se aguarda o pronunciamento de uma sentença. 

De acordo com os registos de clientes do VSS, a vítima típica de incesto tem menos de 25 anos de idade 
(97%) e é do sexo feminino (100%). A faixa etária das vítimas é exibida no quadro 2 abaixo.  

 

 

 

 

                                                        
19 Isto representa o número de novos casos iniciados pelo VSS entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012.  
20 sendo que 33 dos 40 casos foram encaminhados ao VSS pela polícia, 5 por uma ONG e um pelo MSS. 
21Casos tratados sob o artigo 77o do Código Penal sobre abuso sexual de menor (inlui abuso sexual com ou sem penetração). Neste 
quadro, o termo 'menor' refere-se a crianças menores de 14 anos de idade, conforme disposto no artigo 177o do Código Penal. 

Tipo de crime Número de ocorrências 
Tentativa de violação de 
menores de idade 1 
Violência sexual contra 
menores de idade21 14 
Violação 16 
Tentativa de violação 1 
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Quadro 2: Faixa etária das vítimas de incesto 

 
Os dados sobre os clientes do VSS também indicam que os perpetradoresde incesto são do sexo masculino 
e geralmente da faixa etária acima dos 35 anos de idade (41%). A faixa etária dos autores é apresentada no 
Quadro 3.   

Quadro 3: Faixa etária dos autores de incesto  

 
Os dados combinados da monitorização dos tribunais por parte do WJU e os arquivos de clientes do VSS 
mostram que os perpetradores de incesto são, frequentemente, o pai ou o tio da vítima. A distribuição de 
casos envolvendo incesto entre vários laços familiares é mostrada no quadro 3.  
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Quadro 4: Relacionamento entre vítima e perpetrador 
 
 

 
 

II. Resultados da monitorização dos tribunais por parte do WJU  

O WJU monitorizou dezoito casos de incesto nos tribunais entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012. Somente 
um destes casos envolve um cliente do VSS, o que significa que um total de quarenta e nove casos 
independentes de incesto foi apresentado ao JSMP entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012.  

Dos dezoito casos que o WJU monitorizou, apenas cinco receberam sentenças que resultaram em penas de 
prisão de 4 a 16 anos. Três casos foram absolvidos; dois devido a falta de provas e um porque se acredita 
que a vítima consentiu com o crime. Uma vez que os julgamentos envolvendo violência sexual, 
particularmente contra crianças, não permitem acesso por parte do público, o JSMP não pôde apurar o  
desfecho dos outros dez casos. 
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3.   DISPOSIÇÕES JURÍDICAS RELEVANTES  

Com o intuito de prevenir o incesto e melhorar a protecção das vítimas, é necessário entender o quadro 
jurídico actual, os seus pontos fortes e limitações. Esta secção fornece um resumo da legislação 
actualmente aplicável aos casos de incesto na ausência de uma disposição específica sobre o crime de 
incesto.  

A.   A Constituição de Timor-Leste  

A Constituição de Timor-Leste estabelece uma sólida fundamentação para a protecção e direitos das 
crianças. O artigo 18o/1 da Constituição estabelece que "a criança tem direito a protecção especial por parte 
da família, da comunidade e do Estado, particularmente contra todas as formas de abandono, 
discriminação, violência, opressão, abuso sexual e exploração.” O artigo 18o/1 estabelece ainda que 'A 
criança goza de todos os direitos que lhe são universalmente reconhecidos.'  

O artigo 9o da Constituição incorpora na legislação nacional as normas das convenções, tratados e acordos 
internacionais ratificados pelo Governo de Timor-Leste ou a que este tenha acedido, revogando a legislação  
nacionais que seja contrárias a tais acordos. Timor-Leste é um País Membro de vários instrumentos 
internacionais importantes que têm impacto sobre as respostas ao incesto e às violações dos direitos das 
crianças. Os instrumentos que acarretam maiores implicações para o incesto incluem a Convenção para a 
Eliminação de Todas as Formas de Descriminação Contra as Mulheres (CEDAW), a Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CRC) e a Convenção Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos. Estas 
Convenções afirmam a responsabilidade do Governo de Timor-Leste em preservar a dignidade de todas as 
crianças; de proteger as crianças de violência e abuso físico e mental, incluindo a violência sexual; e 
promover a recuperação e reintegração das crianças vítimas de abuso. Os artigos aplicáveis ao incesto 
estão listados no Apêndice B.   

B.   O Código Penal de Timor-Leste (2009)22 

O Código Penal inclui disposições que protegem as vítimas do incesto em circunstâncias limitadas. Um 
resumo dos artigos relevantes e as penalidades associadas que podem ser aplicadas aos crimes de 
incesto, conforme as disposições do actual Código Penal, encontra-se na Tabela 2 no final desta 
subsecção. Todos os crimes relevantes destacados abaixo são crimes públicos e, assim sendo, não 
dependem da apresentação de queixa por parte da vítima para que seja instaurado um processo.23 O texto 
completo de todos os artigos listados pode ser consultado no Apêndice C.  

I. Agressão sexual  

Caso a vítima de incesto não seja menor de idade (ou seja, tenha mais de 14 anos de idade), os artigos 
171o. (coacção sexual), 172o. (violação) e 173o. (circunstâncias agravantes) podem ser aplicados. Estas 
provisões cobrem actos que antecedam ou incluam a relação sexual. Uma circunstância agravante 
específica tem lugar quando o autor abusa da autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou 
curatela, de dependência hierárquica, económica ou de trabalho. Este factor estará sempre presente em 
casos de incesto e aumentará as sentenças mínimas e máximas aplicáveis. 

Estes artigos aplicam-se somente se o incesto envolver o uso de violência ou ameaça grave de violência. 
Actualmente, não existe pena para pessoas que cometam incesto contra uma vítima acima de catorze anos 
de idade, a menos que possa ser provado que houve uso de violência ou uma ameaça grave de uso de 
violência.   

II. Violência sexual contra menores de idade 

Caso a vítima do incesto seja menor de idade (tenha menos de catorze anos de idade), o artigo 177º (abuso 
sexual de menor) pode ser aplicado. O consentimento é irrelevante, pois uma pessoa menor de 14 anos de 
idade não pode fornecer consentimento lícito. O artigo 177º abrange tanto a relação sexual quanto actos 
sexuais relevantes com menores.  

                                                        
22 República Democrática de Timor-Leste, Lei No. 19/2009 de 8 de Abril (Aprova o Código Penal). 
23 Código Penal, artigo 106o/1. 
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III. Actos sexuais com adolescentes  

Caso a vítima de incesto seja um adolescente (entre 14 e 16 anos de idade), o artigo 178o (actos sexuais 
com adolescentes) pode ser aplicado. O artigo 178o estabelece que é um crime um adulto (acima de 16 
anos de idade) praticar qualquer acto sexual relevante com menor entre 14 e 16 anos, abusando da sua 
inexperiência.  

Embora, em teoria, esta disposição possa ser usada para reprimir o incesto consensual onde as vítimas 
tenham entre 14 e 16 anos de idade, na prática, o JSMP jamais viu esta disposição ser usada em Timor-
Leste, e não acredita que ela reflicta suficientemente os males infligidos em tais casos.  

IV. Agravantes  

As penas mínimas e máximas aplicáveis a todos os crimes descritos acima são aumentadas num terço se 
quaisquer das circunstâncias agravantes abaixo ocorrer, conforme previsto no artigo 182o:  

a) A vítima tiver menos de 12 anos de idade na altura da prática dos factos; 
b) O autor tiver transmitido à vítima doença venérea, sifilítica ou SIDA; 
c) Em consequência dos factos, a vítima tentar ou consumar o suicídio; 
d) A vítima for descendente, colateral, familiar ou afim até ao segundo grau, adoptada do autor ou 

pessoa que com ele conviva em condições análogas ou exista uma dependência hierárquica, 
económica ou de trabalho. 

O artigo 182o não pode ser aplicado em conjugação com o  artigo 173o.24 O tribunal deverá escolher entre 
os artigo 182o e  173o  para determinar a extensão da pena.  

Dentro da extensão da pena aplicável, o tribunal também poderá considerar outras circunstâncias 
agravantes que tenham impacto sobre a culpabilidade do autor, conforme disposto no artigo 52o Estas 
circunstâncias não aumentam a pena mínima ou máxima aplicável, mas sim a pena efectiva que o tribunal 
julgar apropriada à gravidade do crime cometido. Circunstâncias agravantes relevantes em casos de incesto 
incluem situações onde a vítima seja um dos pais, descendente, irmão, adoptado ou adoptante do autor;25 e 
quando a vítima é particularmente vulnerável por causa de sua idade.26 

V. Disposições sobre tentativa e reincidência 

A tentativa de incesto pode ser julgada como tentativa de violência sexual sob uma das provisões acima.27 
Casos de tentativa serão puníveis com a pena correspondente ao crime consumado extraordinariamente 
atenuada, i.e. as penas mínima e máxima serão reduzidas.28 

Nos casos onde o autor seja reincidente a pena mínima aplicável será acrescida em um terço.29 
"Habitualidade criminal" também resultará em acréscimo de um terço às penas mínimas e máximas 
aplicáveis.30 

                                                        
24 O artigo 42º do Código Penal determina que apenas uma disposição legal pode ser aplicada a um acto que possa ser qualificado 
como crime.  
25 artigo 52º/2/i)  do Código Penal. 
26 52º/2/m)  do Código Penal. 
27 Consulte artigo 24º do Código Penal. 
28 Consulte o artigo 57º do Código Penal, que estabelece a fórmula para redução da pena em casos de atenuação extraordinária. 
29 O artigo 53º do Código Penal determina que uma pessoa seja tratada como reincidente caso ele(a) tenha sido condenado(a) a pena 
de prisão efectiva superior a 6 meses no período de 4 anos anteriores ao novo crime cometido.  
30 Artigo 54º do Código Penal. 
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Tabela 2: Exemplos de penas aplicáveis ao incesto, segundo o Código Penal de Timor-Leste (2009) 

Idade 
da 

vítima 

Lei relevante Artigo 
relevante 

Escala de 
penas 

comuns 

Circunstâncias 
agravantes 
relevantes 

Escala de 
penas 

agravadas 

O consentimento 
constitui factor 

relevante? 

Actos sexuais Artigo 
177º/2  

5-15 anos Artigo 182º  6.6-20 anos Não Menor 
de 14 
anos 
de 
idade 
 

Relação 
Sexual 

Artigo 
177º/1  

5-20 anos Artigo 182º  6.6-25 anos Não 

Actos sexuais Artigo 
171º  

2-8 anos Artigo 173º  ou 
Artigo 182º  

4-12 anos ou 
2.7-10.6 

Sim Maior 
de 14 
anos 
de 
idade 
 

Relação 
Sexual 

Artigo 
172º  

5-15 anos Artigo 173º  ou 
Artigo 182º  

5-20 anos ou 
6.6-20 anos 

Sim 

*A pena máxima permitida pelo Código Penal é de 25 anos de prisão (Artigo 66º/1). 

C.   Lei Contra a Violência Doméstica (2010) 

A Lei Contra a Violência Doméstica (LAVD) determina o quadro jurídico para a prevenção da violência 
doméstica e a prestação de protecção e assistência às vítimas. A LADV descreve, em linhas gerais, o que é 
violência doméstica, definindo-a como actos cometidos num contexto familiar (consulte artigo 2º da LADV). 
O artigo 3º contém uma definição alargada de "família". 

O artigo 35º refere-se aos crimes específicos no Código Penal considerados crimes de violência doméstica 
quando estes ocorram no contexto familiar descrito nos artigos 2º e 3º.31 Embora o incesto não seja 
explicitamente mencionado na LADV, os actos de incesto que se enquadrem em qualquer dos artigos 
discutidos anteriormente constituirão crimes de violência doméstica devido à natureza da relação entre o 
autor e a vítima. Os artigos relevantes da LADV estão listados no Apêndice D.  

I. Medidas de coacção disponíveis para crimes de violência doméstica 

A LADV permite que medidas de coacção sejam decretadas pelo juiz, cumulativamente com as medidas 
previstas no Código de Processo Penal de Timor-Leste. As medidas de coacção disponíveis estão listadas 
no artigo 37º, e aplicam-se aos crimes de violência doméstica definidos no artigo 35º. Estas medidas podem 
incluir a remoção do autor do local de residência da família e a proibição do contacto entre o autor e o/a 
queixoso(a) em circunstâncias onde existam sinais de violência previsível que possa colocar em risco a vida 
ou a integridade física, psicológica ou sexual da vítima.  

II. Intervenção por parte de hospitais e serviços de assistência social  

A LADV não cria qualquer obrigação positiva de relatar a violência doméstica às autoridades relevantes. 
Todavia, o artigo 22º prevê que os serviços de assistência hospitalar devem intervir e prestar assistência e 
seguimento médico às vítimas; preservar provas relativas a eventuais crimes cometidos; comunicar os 
factos do caso às autoridades policiais ou ao Ministério Público; e encaminhar a vítima para uma casa de 
abrigo.  

De forma similar, o artigo 23º estabelece ser da responsabilidade dos serviços de assistência social prestar 
serviços especiais às crianças vítimas de violência doméstica; reportar os casos de violência doméstica aos 
agentes da autoridade; facilitar, em caso de necessidade, a remoção da vítima para um local que seja 
adequado às suas necessidades; e, a pedido da vítima, dar apoio e fazer o seu acompanhamento no 
tribunal. 
                                                        
31 Artigos 171o., 172o., 177o. e 178o. 
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III. Protecção de testemunhas 

O artigo 39º da LADV prevê uma disposição específica para a protecção de testemunhas e vítimas em 
casos de violência doméstica, além das disposições contidas na Lei de Protecção de Testemunhas. 

IV. Determinação da pena  

O artigo 38º da LADV cria uma disposição específica para a determinação de penas em casos de violência 
doméstica. Por exemplo, o artigo estabelece que na decisão pela substituição da pena de multa por pena de 
prisão, o tribunal deve estar convencido de que a segurança da vítima está assegurada, de que o arguido se 
sujeitará a acompanhamento pelos serviços sociais e que estas medidas são necessárias para a 
manutenção da unidade familiar. A disposição também estabelece que os arguidos podem ser condenados 
a uma pena acessória de proibição de contacto com a vítima pelo período máximo de 3 anos. 

D.   Código de Processo Penal de Timor-Leste (2005)32  

O Código de Processo Penal de Timor-Leste estabelece as etapas e cronogramas processuais a serem 
observados nos processos criminais, incluindo normas sobre provas; directrizes para a aplicação de 
medidas de coacção e determinação de pena aplicável; o processo de recurso; e o papel e deveres da 
polícia, juízes, Ministério Público, arguido, Ministério Público, testemunha e vítima. As secções seguintes 
são particularmente relevantes nos casos de incesto, pelos motivos explanados abaixo.     

I. Determinação de pena aplicável  

Oartigo 10º/2: Em caso de concurso de crimes releva a pena máxima abstractamente aplicável ao crime 
mais grave. Isto quer dizer que, caso vários artigos sejam simultaneamente aplicáveis ao crime, o tribunal 
tem a obrigação de aplicar a pena máxima aplicável ao crime mais grave cometido.  

II. Medidas de coacção e de garantia patrimonial 

Conforme as disposições dos artigos 182º-184º, no decorrer de um inquérito, o juiz pode, a pedido do 
Ministério Público, impor medidas de coacção ao arguido caso haja fundado receio de fuga do arguido, de 
perturbação da investigação ou da realização da audiência de julgamento, de continuação da actividade 
criminosa ou de perturbação da ordem e tranquilidade públicas. Portanto, em casos de incesto, fica ao 
critério do juiz impor medidas de coacção durante a fase de investigação caso exista algum risco do arguido 
expor a vítima, ou outras pessoas (como os irmãos da vítima, ou pessoas que ele suspeite terem reportado 
o crime), a abuso adicional. O juiz também pode introduzir medidas de protecção a qualquer outra fase 
processual do julgamento.  

As medidas de coacção disponíveis e respectivas regras para implementação destas são apresentadas nos 
artigos 186º - 203º. As medidas disponíveis incluem, entre outras, a obrigação de comparecer 
periodicamente perante autoridade judiciária ou policial (artigo 191º), proibição de ausência do arguido de 
sua residência sem autorização (artigo 193º), e detenção preventiva (artigo 194º). 

E.   Código Civil de Timor-Leste (2011)33  

As disposições do Código Civil listadas abaixo têm implicações para pessoas consideradas integrantes de 
uma família e, consequentemente, pessoas entre as quais os actos sexuais devem logicamente ser 
enquadrados na definição de incesto.  

I. Relação jurídica familiar  

De acordo com o artigo 1466º do Código Civil, a família é um grupo de pessoas cujo relacionamento é 
definido pelo casamento, parentesco (o elo ligando as pessoas como consequência da descendência entre 

                                                        
32 República Democrática de Timor-Leste, Lei Nº 13/2005, de 1 de Dezembro (Aprova o Código de Processo Penal). 
33 República Democrática de Timor-Leste, Lei Nº 10/2011, de 14 de Setembro Aprova o Código Civil). 
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si ou de um progenitor comum)34, afinidade (o elo ligando cônjuges aos parentes de cada uma das partes),35 
ou adopção.  

Conforme definido nos artigos 1853º - 1854º do Código Civil, a adopção é uma relação jurídica estabelecia 
por meio de sentença judicial emitida após investigação da personalidade e saúde do adoptante e do 
adoptando, bem como a competência e situação económica do adoptante. O Código Civil estabelece em 
que circunstâncias uma pessoa pode ser adoptada, quem pode adoptar e ser adoptado, e quem deve dar 
consentimento para que a adopção possa ocorrer.  

II. Impedimentos matrimoniais  

São os laços de parentescos que impedem o matrimónio que nos guiam na determinação dos parentescos 
qualificam relações sexuais para efeitos da definição de incesto. De acordo com o artigo 1491º do Código 
Civil, é proibido o casamento entre pessoas com parentesco na linha recta (uma pessoa e seus avós, 
progenitores, filho ou filhas); pessoas com parentesco no segundo grau da linha colateral (no entendimento 
do JSMP, inclui a pessoa e seus irmãos/irmãs, tios ou tias, sobrinhos ou sobrinhas),36 e relações com linha 
directa de afinidade (uma pessoa e os avós, pais, filhos ou filhas de seu cônjuge). A última categoria se 
aplica mesmo que a pessoa e seu marido/mulher sejam divorciados legalmente.  

F.   Lei de Protecção de Testemunhas (2009)37  

A Lei sobre a Protecção de Testemunhas estabelece um quadro para a protecção de todas as testemunhas 
em processos civis ou criminais quando as suas vidas, integridade física ou psicológica, liberdade ou 
património de valor considerável corram risco devido à sua contribuição na clarificação da prova dos factos 
ou à descoberta da verdade em processos judiciais.38  A definição do termo testemunha é ampla o suficiente 
para a inclusão das vítimas.39 As medidas de protecção podem estender-se não apenas à pessoa em posse 
da informação, mas também aos seus familiares mais próximos.40 Se aplicadas apropriadamente, estas 
disposições têm o potencial de proteger vítimas de incesto e outros familiares sob risco de pressão e 
ameaças por parte do arguido durante o julgamento e, por conseguinte, melhorar o andamento do processo 
em tribunal.   

                                                        
34 Código Civil, artigo 1468º. 
35 Código Civil, artigo 1473º. 
36 Existem diferentes métodos que podem ser usados para definir os graus de parentesco por consanguinidade. Esta interpretação é 
consistente com a lei Canónica e o direito comum.   
37 República Democrática de Timor-Leste, Lei No. 2/2009, de 6 de Maio (Protecção de Testemunhas). 
38 Lei de Protecção a Testemunhas, artigo 1º. 
39 Lei de Protecção a Testemunhas, artigo 2º. 
40 Protecção de Testemunhas, artigo 1º, parágrafo 2º. 
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4.   MECANISMOS DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI  

Para que a legislação venha a causar impacto, devem existir mecanismos adequados (políticas, 
regulamentações, serviços e recursos) alocados para prestar assistência na sua implementação. No caso 
do incesto, devem existir mecanismos alocados para reconhecer quando um incesto está a ocorrer; apoiar a 
vítima no acesso ao sistema formal de justiça; fornecer protecção à vítima e seus familiares antes e durante 
a fase de julgamento; e prestar assistência à vítima na gestão das consequências físicas, psicológicas e 
sociais do incesto, reintegrando-as nas suas comunidades. 

A LADV abre o caminho para respostas melhoradas aos casos de violência doméstica ao vincular o 
Governo a promover a sensibilização do público para a questão da violência doméstica através de 
campanhas junto dos meios de comunicação social (artigo 9º), a desenvolver materiais informativos e 
formativos (artigo 10º), a incorporar o problema da violência doméstica nos currículos escolares (artigo 11º), 
e a apoiar o estudo sobre a violência doméstica (artigo 12º). A lei também obriga o Governo a melhorar a 
assistência às vítimas (artigos 15, 20º - 21º), e percorre algum caminho rumo à melhoria da identificação e 
denúncia da violência doméstica ao solicitar que hospitais e serviços de assistência social denunciem casos 
de suspeita de violência (artigos 22º - 23º). Contudo, a LADV não reconhece explicitamente o incesto e não 
reconhece os danos adicionais inerentes ao crime de incesto. A lei também não fornece um mandato 
jurídico para a denúncia obrigatória dos casos de abuso sexual.   

As disposições para a protecção de vítimas de incesto são particularmente importantes, dada a 
vulnerabilidade inerente das crianças. Timor-Leste já tem algumas estruturas formais para a protecção da 
criança em funcionamento, embora tais estruturas ainda não se traduzam sistema funcional e abrangente 
de segurança social para crianças e famílias. A segurança social para crianças e famílias é, primariamente, 
responsabilidade da Direcção Nacional para Reinserção Social (DNRS), um braço do MSS, em articulação 
com o Ministério da Justiça e, de forma mais ampla, o sector da Justiça. Sob as disposições da LADV, o 
MSS tem obrigações no que respeita às crianças,41 ao passo que o artigo 11º do Decreto 10/2008 destaca 
uma série de responsabilidades da DNRS no tocante à protecção das crianças e mulheres, nomeadamente:  

a) desenvolver e implementar políticas e programas direccionados às pessoas em circunstâncias 
vulneráveis 

b) desenvolver e implementar programas dedicados aos abrigos 
c) desenvolver e implementar programas dedicados à promoção e protecção dos direitos da criança 
d) fortalecer relações de cooperação com outros organismos governamentais e não-governamentais 

no tocante à implementação de serviços de reintegração social.  

Dentro da DNRS, opera o Departamento de Protecção e Assistência Social das Crianças Vulneráveis. Este 
departamento inclui a Unidade de Protecção e Assistência a Crianças em Risco e Vítimas de Abuso, 
também chamada de Unidade de Protecção às Crianças, que conta com um Oficial de Protecção da 
Criança em cada distrito em Timor-Leste, bem como com Animadores Sociais em cada subdistrito.  

O MSS também é responsável pela coordenação de uma rede de vias de encaminhamento, composta por 
membros do Governo e sociedade civil, e que opera como um mecanismo de coordenação para a 
assistência social a mulheres e crianças a nível nacional e distrital. Dentro desta rede, existe um grupo 
nacional de trabalho na área de Protecção da Criança, que incorpora representantes do MSS, UNICEF, 
ONGs, Unidade de Pessoas Vulneráveis (Polícia) e outros representantes do Governo. Também existem 
redes multissectoriais de Protecção da Criança, que operam em cada distrito para a sensibilização sobre os 
direitos das crianças e apoio ao trabalho dos Oficiais de Protecção das Crianças (MSS).  

Além disso, a Comissão Nacional dos Direitos da Criança promove os direitos da criança e opera como 
órgão de vigilância contra as violações dos direitos das crianças. 

                                                        
41 Consultar artigos 32º e 33º sobre a prestação provisória de alimentos e reinserção social às vítimas. 
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5. CASOS REAIS  

Os casos a seguir demonstram algumas das limitações do quadro jurídico existente e as barreiras à sua 
implementação eficaz. As limitações são exploradas em maior detalhe nas Secções B e C, infra.  

I. Caso nº 1: Avô e neta 

Fidélia tinha quatro anos de idade e vivia numa localidade remota de Timor-Leste, na jurisdição de Dili. Os 
pais dela eram agricultores e trabalhavam todos os dias em campos longe de casa. Fidélia passava a maior 
parte dos dias sozinha em casa. Um dia, em 2007, Fidélia estava sozinha em casa quando o Sr. Mauleki, 
seu avô de 62 anos de idade, veio visitá-la por volta do meio-dia. Ele disse à Fidélia, "anda, vamos remover 
as ervas daninhas do cafezal juntos".   

O Avô Mauleki carregou a Fidélia ao cafezal da família. Quando lá chegaram e se viram rodeados pelo 
cafezal, Mauleki removeu as roupas de Fidélia e forçou-a a se deitar no chão. Ele expôs seu pénis, deitou-
se sobre ela, abriu as pernas dela e forçou seu pénis entre as coxas dela, friccionando-o entre as pernas de 
Fidélia. Fidélia teve medo e gritou. Mais tarde, um homem chamado Maubere ouviu os gritos de Fidélia, foi 
até onde eles estavam e viu o Sr. Mauleki nu, deitado sobre Fidélia. Ele gritou "Ei, o que você está fazendo 
aqui?" O Sr. Mauleki ficou surpreso. Ele levantou-se rapidamente, pegou suas roupas e fugiu. Fidélia disse 
a Maubere, 'O avô teve relações comigo'. O Sr. Maubere levou Fidélia directamente ao Chefe da Aldeia e 
chamou os pais da Fidélia.   

Este caso foi resolvido simultaneamente através dos sistemas tradicional e formal de justiça. A família da 
Fidélia apoiou o arguido. Eles não queriam que a Fidélia prestasse depoimento e não queriam que o caso 
fosse encaminhado ao sistema formal de justiça; eles queriam resolver o caso em família. Entretanto, 
embora a violência sexual contra um menor seja um crime público, foi explicado à família que o caso deve 
evoluir para um julgamento, quer este seja o resultado que a família buscava ou não.   

O Tribunal Distrital de Dili proferiu sua sentença em 2011, aproximadamente 4 anos após o crime. Nenhuma 
medida de coacção foi movida contra o arguido prevenindo que ele reincidisse no crime durante este 
período. No julgamento, o Sr. Maubere foi a principal testemunha e descreveu tudo o que viu. O arguido, Sr. 
Mauleki, confessou tudo. O promotor acusou Mauleki de tentativa de abuso sexual, segundo disposição do 
artigo 177º/1 (abuso sexual de menor) e artigo 23º (tentativa) do Código Penal.42 Não fica claro porque o 
arguido foi acusado somente por tentativa, uma vez que o  artigo 177º/2 criminaliza a conduta de 'qualquer 
ato sexual de relevo' com uma criança menor de 14 anos de idade, e não requer a consumação da 
penetração. Parece que a lei não foi aplicada correctamente neste caso. Mauleki foi condenado a dois anos 
e meio de prisão, mas a pena foi suspensa por 3 anos; uma decisão sobre a qual não foi apresentado 
recurso por parte da Procuradoria. Nenhuma medida especial foi instaurada pelo Tribunal durante o período 
de suspensão da sentença. O Sr. Mauleki continua a viver na comunidade, em proximidade da residência 
da família da Fidélia. 

Este caso demonstra que mesmo quando existe provas claras de um grave crime de natureza sexual contra 
uma criança, o sistema formal de justiça não pune o perpetrador nem garante a protecção de outras 
crianças de forma consistente. O facto de que o caso levou quatro anos para ser resolvido também 
demonstra a necessidade de uma clara priorização dos casos de abuso sexual infantil em todas as etapas 
do processo criminal.  

II. Caso nº 2: Pai e filha 

Buirubik tinha catorze anos de idade e morava com seu pai, Lekirubik, de quarenta e cinco anos de idade, 
numa área remota em Timor-Leste. Uma noite, no início de 2008, Lekirubik entrou no quarto de Buirubik 
enquanto ela dormia e retirou as calças e as roupas íntimas da menina. Buirubik dormia profundamente e só 
acordou quando suas calças já estavam aos seus tornozelos e o pai dela já havia penetrado sua vagina 

                                                        
42 Este crime aconteceu antes da introdução do Código Penal Timorense, que entrou em vigência no dia 28 de Junho de 2009. Casos 
ocorridos antes de 28 de Junho de 2009 deveriam normalmente ser julgados sob o Código Penal Indonésio. Contudo, nos casos onde 
a aplicação retroactiva da lei venha a favorecer o acusado, o tribunal pode aplicar a nova lei (conforme disposto no artigo 31º/5 da 
Constituição).  
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com seu pénis. Buirubik queria gritar mas seu pai disse "Não grites, senão eu mato-te". Lekirubik continuou 
a manter relações sexuais regularmente com sua filha nos meses subsequentes.   

Posteriormente, Buirubik ficou grávida do próprio pai. Somente então a família percebeu o que se havia  
passado. Quando Maulu, avô de Buirubik, descobriu o ocorrido, ele procurou a polícia para que o caso fosse 
processado através do sector de justiça formal.  

Buirubik queria que o caso fosse processado pelo sistema formal de justiça. Mais importante, sua família 
apoiou a decisão dela. A família dela acreditava que o que o pai dela fez contrariava não apenas a lei, mas 
também a cultura e tradições locais. Buirubik poderia ter retirado as queixas se assim quisesse, pois as 
acusações foram apresentadas sob o Código Penal Indonésio, onde a violação de uma menor constitui uma 
infracção semipública, a menos que a vítima tenha menos de doze anos de idade. Quase seguramente, o 
apoio da sua família foi crucial para a sua determinação inabalável de apresentar o caso para julgamento.  

A decisão a respeito deste caso foi proferida em 2012, aproximadamente quatro anos após o crime. Durante 
o período de quatro anos necessários para o julgamento, Buiruibik viveu num abrigo, enquanto de modo a 
que Lekirubik permanecesse na sua própria casa. Nenhuma medida jurídica foi instaurada pelo tribunal para 
prevenir que Lekirubik tivesse contacto com outras crianças vulneráveis durante este período.  

Quando a decisão foi proferida em 2012, toda a família de Buirubik se deslocou da sua aldeia remota ao 
tribunal para dar apoio à jovem e presenciar a sentença. O arguido foi acusado com base no artigo 287º do 
Código Penal Indonésio, que condena relações sexuais com mulheres menores de quinze anos de idade 
(sentença máxima de nove anos). O arguido foi condenado a sete anos de prisão e foi obrigado a pagar 
uma indemnização de USD 700,00. 

Este caso demonstra que o sistema formal de justiça pode atingir resultados positivos para vítimas de 
incesto, quando a vítima recebe apoio suficiente da família, comunidade, actores judiciais e dos serviços de 
assistência. Contudo, o caso também exibe os problemas que podem surgir quando os tribunais não 
aplicam medidas coercivas preventivas; Buirubik foi forçada a viver num abrigo, enquanto o arguido pode 
viver livremente em sua própria casa, sem que fossem estabelecidas medidas preventivas para evitar a 
reincidência do crime durante este período.  

III. Caso nº 3: Pai e filha43 

Lia tinha 17 anos de idade e morava com sua mãe, pai e irmãos numa casa isolada, circundada de campos. 
Uma noite, em meados de 2008, Lia acordou e descobriu seu pai em cima dela, a remover-lhe as roupas. 
Ela tentou gritar mas seu pai ameaçou mata-la se ela assim o fizesse. Ela permaneceu em silêncio 
enquanto ele a violava. O ocorrido repetiu-se por três vezes nos meses seguintes.  

Posteriormente, Lia engravidou do próprio pai naquele mesmo ano. Ela não informou qualquer pessoa do 
ocorrido, mas sua mãe percebeu as mudanças no corpo de Lia. A mãe de Lia questionou o pai da menina 
sobre o que havia acontecido. Ele estava embriagado e atacou-a de forma violenta. No dia seguinte, Lia, 
sua mãe e irmãos fugiram para a casa do vizinho e informaram o Chefe de Suco do ocorrido que, por sua 
vez, notificou a polícia. A Unidade de Pessoas Vulneráveis da Polícia notificou o VSS e transportou Lia ao 
hospital, onde a gravidez foi confirmada. Então, Lia foi encaminhada para um abrigo.  

Lia decidiu encaminhar o caso ao sistema jurídico. O VSS acompanhou Lia na reunião com o procurador, 
mas teve acesso negado à entrevista de Lia. Após a entrevista, o procurador informou ao VSS que Lia não 
mais desejava dar andamento ao processo com medo de não haver outra pessoa que pudesse cuidar de 
seus irmãos e irmãs. Embora este seja um crime público, não devendo portanto depender da disposição de 
Lia em apresentar queixa, o VSS acredita que o caso foi arquivado. 

Lia viveu num abrigo por um ano e meio, período no qual deu a luz à uma menina. Então, ela voltou para a 
sua comunidade, restaurou relações com seu pai, casou-se e se mudou para outro distrito com seu marido. 
O pai dela se recusou a deixa-la levar a própria filha com ela, e a criança permaneceu sob os cuidados do 
pai de Lia. Nenhuma medida foi instaurada para proteger os irmãos e irmãs mais novos de Lia ou seu bebé 
contra a possibilidade de que eles se tornassem vítimas de incesto. 
                                                        
43 Este caso foi relatado no documento Protecção Jurídica para Vítimas de Violência Voltada ao Género: Leis que Ainda Não 
Promovem a Justiça, publicado pelo VSS em 2011 e disponível na página Web do JSMP: www.jsmp.minihub.org. 
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O pai de Lia recebeu uma intimação para comparecer perante o tribunal em Fevereiro de 2011, para 
surpresa de Lia, seu pai e do VSS, que acreditavam que o caso havia sido arquivado em 2008. O VSS 
entrou em contacto com Lia, trazendo-a para Dili para que ela prestasse depoimento. O público não teve 
acesso ao julgamento.44  Não foi permitido ao VSS que participasse do julgamento, embora o artigo 25º da 
Lei Contra a Violência Doméstica garanta o direito a representação jurídica a vítimas de violência doméstica 
em qualquer julgamento. Durante o julgamento, o pai de Lia admitiu manter relações sexuais com sua filha 
em três ocasiões, mas alegou que tais relações foram consensuais. Ele também admitiu ser o pai da filha de 
Lia. Lia, entretanto, afirmou que a criança não era filha de seu pai, possivelmente para proteger seu novo 
casamento e evitar o estigma caso a família do seu marido fosse informada sobre o incesto.  

Em Março de 2011, o Tribunal proferiu a sua decisão, absolvendo o arguido da acusação de violação, 
conforme definido no artigo 285º do Código Penal Indonésio45 devido à falta de provas atestando que a 
relação não fora consensual. O arguido foi absolvido, voltou para sua casa e continuou a viver com a 
esposa, uma filha de catorze anos de idade e a filha de três anos de idade, fruto da relação sexual com Lia.   

Em Agosto de 2011, foi solicitado ao VSS que prestasse assistência à irmã de Lia, que tinha catorze anos 
de idade e que, alegadamente, foi violada quatro vezes pelo arguido desde o pronunciamento da decisão, 
em Março de 2011. O JSMP não pode apresentar comentários sobre este caso, pois ele ainda se encontra 
em andamento. Através da assistência prestada pelo VSS e pelo MSS, a Unidade de Pessoas Vulneráveis 
retirou da casa do arguido a filha de Lia, de três anos de idade, no final de 2011. A irmã e a filha de Lia 
vivem actualmente num abrigo.   

A procuradoria recorreu da decisão proferida pelo Tribunal Distrital de Dili no caso de Lia, argumentando 
que o tribunal não levou em consideração as provas relevantes oferecidas no julgamento, e que partes 
importantes do conjunto de provas não foram registadas nos autos do processo. Em Abril de 2012, o 
Tribunal de Recurso rejeitou o recurso. Apesar de ter sido provado que o pai de Lia manteve relações 
sexuais com ela em três ocasiões, que Lia era virgem antes do ocorrido e que o pai de Lia também era o pai 
da filha de Lia, o Tribunal de Recurso e o Tribunal Distrital de Dili concordam que nenhum crime foi 
cometido. Isto deve-se ao facto de que o tribunal considerou que não havia provas suficientes sobre o uso 
de violência ou de ameaça de violência por parte do pai de Lia. 

Este caso demonstra porque é necessário o estabelecimento explícito do crime de incesto, que deve ser 
aplicado independentemente do consentimento da vítima, ou do uso de violência ou ameaça de violência 
por parte do perpetrador. Fica claro que o pai de Lia abusou da sua posição de poder para controlar sua 
filha e que, portanto, o consentimento torna-se irrelevante, e não deveria ser necessário provar que ele usou 
de violência ou ameaças. As decisões do Tribunal Distrital de Dili e do Tribunal de Recurso também 
demonstram uma distinta ausência de sensibilidade quanto à violência de género  por parte do tribunal; 
especialmente, uma falta de compreensão sobre as graves barreiras que as vítimas de violência sexual 
encaram ao prestar depoimento.  

Além disso, o facto de que os irmãos, irmãs e o bebé de Lia continuaram a viver com o pai de Lia numa 
localidade isolada sem quaisquer medidas de protecção ou monitorização por um período tão longo 
demonstra as deficiências dos actuais mecanismos de protecção da criança. Em consistência com os casos 
apresentados supra, isto também destaca a necessidade de um sistema para a priorização de casos no 
qual os casos de violência sexual recebam prioridade, de forma a garantir a segurança das crianças, 
minimizar os danos às vítimas e preservar as provas. 

                                                        
44 O artigo 76º do Código do Processo Penal estabelece que "Em caso de processo por crime sexual que tenha por ofendido um menor 
de 18 anos, os actos processuais decorrem em regra com exclusão da publicidade". 
45 Aplicou-se o Código Penal Indonésio neste caso porque o incidente ocorreu em 2008, e o Código Penal de Timor Leste entrou em 
vigor somente em Abril de 2009. Neste caso, as disposições do Código Penal Indonésio foram mais favoráveis ao réu (o Código Penal 
de Timor Leste estabelece pena máxima de 20 anos para casos de violência sexual contra menores). No Código Penal Indonésio, a 
pena máxima para o cometimento de um crime obsceno contra filhos menores de idade é de sete anos). Portanto, em conformidade 
com o Artigo 3º do Código Penal Timorense, que lida com a aplicação retroactiva da lei, o Código Penal Indonésio deveria ter sido 
aplicado. 
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6.   LIMITAÇÕES NO QUADRO LEGISLATIVO DE TIMOR-LESTE  

A.   Limitações do Código Penal em relação ao incesto  

A legislação existente direccionada à protecção e prevenção do incesto tem algumas lacunas importantes. 
Nomeadamente, o quadro jurídico não reconhece que a noção de consentimento em crimes de incesto é 
problemática devido aos grandes desequilíbrios de poder que existem entre a vítima de incesto, 
independentemente de sua idade, e o autor do crime. Actualmente, quando a vítima tem mais de catorze 
anos de idade, o incesto só pode ser reprimido caso o uso de violência ou de grave ameaça de violência 
possam ser comprovados. Embora possa parecer óbvio que uma vítima não consentiria, de livre e 
espontânea vontade, em manter relações sexuais com seu pai, existem várias razões pelas quais pode ser 
difícil provar a ausência de consentimento em tribunal.  

Na experiência do JSMP, e como demonstrado no Caso no. 1, as vítimas de incesto geralmente encontram-
se sob grande pressão por parte dos seus familiares e das comunidades para que não deponham ou, o que 
é pior, para que prestem falso testemunho. O estigma social associado ao incesto agrava este problema. 
Como provavelmente foi a situação no Caso de Estudo 3, embora a vítima possa dizer a verdade no seu 
depoimento inicial junto da polícia ou procuradoria,  no julgamento, frequentemente conduzido anos depois, 
ela pode ter continuado a sua vida e não deseje mais falar sobre o ocorrido. No Caso 3, embora o arguido 
tenha confessado a relação sexual com a sua filha, ele foi absolvido porque não existiam provas da falta de 
consentimento por parte da vítima.  

 Noutras circunstâncias, a vítima é capaz de relatar com precisão haver consentido ao incesto, mas o 
significado do consentimento pode ser questionado em circunstâncias onde não exista poder e dependência 
económica ou de qualquer outro tipo suficientemente relevante ou importante entre a vítima e o autor. Isto 
torna essencial a previsão de um crime de incesto onde o consentimento seja considerado irrelevante.  

Uma comparação entre os quadros jurídicos de Timor-Leste, Portugal e Austrália no tocante ao incesto é 
apresentada adiante. O apêndice A também contém um sumário da legislação sobre o incesto noutras 
jurisdições. Existem muitos exemplos de jurisdições que prevêem o incesto como um crime em seu próprio 
mérito, independentemente da existência de consentimento. Isto diminui a discricionariedade policial e 
processual sobre no que toca a que crimes deverão ser imputados os arguidos, reduzindo a probabilidade 
de que os perpetradores de incesto sejam acusados de crimes menos graves ou que possam até não ser 
acusados. Outras jurisdições, como Portugal e Indonésia, não proíbem o incesto entre parentes adultos que 
demonstrem consentimento. Apesar disto, existe uma forte protecção das crianças e adultos que sejam 
vulneráveis ao abuso sexual por pessoas das quais dependam economicamente ou apresentem qualquer 
outra forma de dependência.      

B.   Comparação de disposições sobre o incesto entre jurisdições  

I. Portugal 

O incesto não é explicitamente criminalizado em Portugal. Relações sexuais entre parentes próximos são 
considerados ilegais somente em circunstâncias onde seja usada força, exista falta de consentimento, a 
vítima seja menor de 14 anos de idade, exista uma relação de dependência ou onde haja abuso da 
inexperiência da vítima (para vítimas entre 14 e 16 anos de idade). Contudo, o Código Penal Português 
contém várias provisões destinadas a proteger membros vulneráveis da comunidade de violência sexual por 
parte daqueles que tenham a responsabilidade jurídica de protege-los. Esta protecção adicional baseia-se 
na ideia de 'dependência', ao invés da relação familiar. 

Os artigos 163º/1 e 164º/1 do Código Penal Português definem a agressão e a violência de cunho sexual 
(violação), respectivamente, e são amplamente análogos aos artigos 171º/1 e 172º/1 do Código Penal de 
Timor-Leste.   

Os artigos 163º/2 e 164º/2 do Código Penal Português estabelecem que a penetração ou outros actos 
sexuais relevantes constituem crime nos casos onde exista exploração de uma relação de dependência 
económica, hierárquica ou laboral acompanhada de alguma forma de ordem ou ameaça. Estas provisões 
parecem aplicar-se, independentemente do consentimento da vítima. Todavia, estes casos são puníveis 
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com uma pena significativamente menor se comparada às aplicáveis em casos de agressão sexual ou 
violação. 

Em relação aos menores de idade, o artigo 172º do Código Penal Português criminaliza actos sexuais com 
crianças menores de 14 anos de idade. O consentimento por parte da vítima não é relevante neste tipo de 
crime, não sendo necessário provar o uso da força. Esta disposição é amplamente análoga ao artigo 177º 
do Código Penal de Timor-Leste.   

O artigo 173º do Código Penal Português estende o efeito do artigo 172º a crianças menores de 18 anos de 
idade em circunstâncias onde o autor seja responsável pela educação da criança ou a prestar-lhe 
assistência. Isto significa que, por exemplo, caso uma menina de 17 anos de idade tenha relações sexuais 
com seu pai, não é necessário comprovar a falta de consentimento ou o uso da força. 

O artigo 174º do Código Penal Português criminaliza actos sexuais com adolescentes (entre 14 e 16 anos 
de idade) onde o autor explore a inexperiência de um(a) adolescente. Contudo, a pena para este crime é 
substancialmente menor do que a aplicável aos crimes enquadrados nos artigos 172º e 173º. Esta 
disposição é análoga ao artigo 178º do Código Penal de Timor-Leste. 

Embora Portugal não criminalize explicitamente o incesto, pode ser entendido que o quadro jurídico do país 
contém uma protecção significativamente mais robusta para vítimas de incesto se comparado ao quadro 
jurídico de Timor-Leste. Nos casos onde exista um relacionamento de dependência, os actos ou relações 
sexuais com crianças menores de 18 anos de idade é um crime, independentemente de consentimento. 
Relativamente a adultos, ainda terá sido cometido crime caso exista exploração de um relacionamento de 
dependência económica e o emprego de algum tipo de ameaça ou ordem. Considerando-se que o Código 
Penal de Timor-Leste segue o modelo do Código Penal Português, não é claro porque razão as protecções 
adicionais contidas no parágrafo 2º dos artigos 163º e 164º  e no artigo 173º do Código Penal Português 
não foram incluídas no Código Penal de Timor-Leste.  Caso tivessem sido incluídas ter-se-iam evitado 
algumas das limitações actuais. 

II. Austrália 

Todas as jurisdições Territoriais e Estaduais Australianas estabelecem disposições para crimes específicos 
de incesto.46  Por exemplo, a legislação de Victoria considera ser um crime quando uma pessoa participa de 
um acto de penetração sexual com uma pessoa que ele(a) saiba ser: 

• seu filho(a) ou outro descendente directo, ou seu enteado(a);  
• os filhos(as), outros descendentes directos ou os enteados(as) de seu cônjuge de facto; 
• seu pai ou mãe, outros ascendentes directos ou seu padrasto/madrasta;  
• ou sua irmã, meia-irmã, irmão ou meio-irmão. 

O consentimento não é válido como defesa contra acusações de incesto na legislação de Victoria. Caso o 
incesto seja cometido contra uma pessoa numa relação de dependência, como um filho(a) ou enteado(a), a 
pena máxima é de 25 anos de prisão.  

Outras jurisdições Australianas englobam relações com familiares adoptados na mesma disposição sobre o 
incesto. A secção 222a do Código Penal de Queensland considera crime uma pessoa manter 'relações 
carnais' com uma pessoa que ele(a) saiba ser seu filho(a) ou outro descendente directo, irmão(ã), pais, 
avós, tio, tia, sobrinho ou sobrinha. Estes graus de parentesco também incluem elos ao nível de meio-
irmão/meia-irmã, adopção, enteado(a) ou padrasto/madrasta e uniões de facto. O consentimento da outra 
parte é irrelevante. A pena máxima para o crime de incesto é a prisão perpétua. A tentativa de incesto é 
passível de pena de 10 anos de detenção. Esta provisão é significativamente mais ampla do que a 
abordagem adoptada pelo Código Penal Português.  

                                                        
46 Consultar Crimes Act 1900 (NSW) secção 78A; Crimes Act 1958 (Vic) secção 44(1)–(4); Criminal Code (Qld) secção 222(5)–(7A); 
Criminal Code Act Compilation 1913 (WA) secção 329; Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA) Secção 72; Criminal Code Act 1924 
(Tas) secção 133; Crimes Act 1900 (ACT) secção 62; Criminal Code Act 1983 (NT) secção 134. 
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Algumas jurisdições Australianas também têm penalidades aplicáveis quando o autor comete um acto de 
violência sexual no contexto de um relacionamento especial de confiança ou autoridade com a vítima. O 
consentimento não é válido como defesa nestas disposições. Por exemplo, em New South Wales é 
considerado uma infracção manter relações sexuais com crianças entre 16 e 18 anos de idade quando a 
criança estiver sob os 'cuidados' do autor.47  Estas relações incluem situações onde o autor seja o guardião, 
padrasto/madrasta ou médico da vítima. O estado de South Australia define esta relação de forma mais 
ampla, incluindo casos onde o autor seja o patrão da vítima ou tenha autoridade sobre o emprego da 
criança.48  

Artigos específicos relacionados com o incesto que podem ser encontrados em várias outras jurisdições na 
região do Pacífico e Sudeste Asiático essão destacados no Apêndice A. 

                                                        
47 Crimes Act 1900 (NSW) secção 73. 
48 Criminal Law Consolidation Act 1935 (SA) secção 49(5). 
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7.   LIMITAÇÕES NO TOCANTE À IMPLEMENTAÇÃO DA LEI  

Em adição às limitações do actual quadro legislativo existente em Timor-Leste mencionadas acima, o JSMP 
tem observado, através da monitorização e provisão de assistência jurídica a mulheres e garotas vítimas de 
violência, que a lei relativa ao abuso sexual não é implementada ou aplicada consistentemente de forma a 
fornecer o mais justo dos resultados para as vítimas. Os pontos seguintes destacam as principais 
preocupações observadas pelo JSMP no que respeita à protecção das vítimas de incesto e punição dos 
autores.  

I. Emprego limitado de medidas de coacção ou protecção  

Como destacado na Secção 2, os juízes dispõem da possibilidade de impor medidas de coacção ao arguido 
durante a investigação (por intermédio de solicitação da procuradoria) ou em qualquer outra fase processual 
do julgamento caso exista receio razoável de que alguma actividade criminosa possa ser levada a cabo, que 
o autor tentará fugir ou que haverá algum distúrbio da paz e ordem pública. As medidas de que o juiz dispõe 
são elencadas nos artigos 186º-203º do Código do Processo Penal. Além disso, em casos de crimes de 
violência doméstica, o juiz pode remover o arguido do lugar de residência da família ou proibir o contacto 
entre o arguido e a vítima caso seja razoavelmente previsível que o arguido poderá vir a cometer actos de 
agressão que coloquem em risco a vida ou a integridade física, psicológica ou sexual da vítima. Estas 
medidas estão previstas no artigo 37º da LADV.  

A Lei de Protecção de Testemunha também estabelece uma série de medidas que podem ser empregadas 
pelo tribunal na protecção de qualquer pessoa que esteja em posse de informações relevantes para os 
procedimentos do tribunal e que as coloquem em perigo. Tais medidas incluem, por exemplo, a não-
divulgação da identidade da vítima, medidas especiais de segurança ou a deposição por intermédio de 
teleconferência. Estas disposições são reforçadas pelo artigo 39º da LADV.   

O JSMP raramente pôde observar a adopção destas medidas pelos tribunais em casos de violência 
doméstica ou sexual. Isto acontece em detrimento das vítimas, que, como exposto nos casos relatados 
supra, são tipicamente forçadas a passar anos em abrigos enquanto o autor continua a morar com a família, 
frequentemente coabitando com os irmãos e irmãs da vítima, que também podem correr risco de abuso. 
Noutros casos, a falta de aplicação das provisões dirigidas à protecção de testemunhas leva ao 
enfraquecimento dos depoimentos, pois as vítimas mudam suas narrativas sob pressão do arguido ou para 
evitar o estigma social. 

Não é claro o motivo pelo qual os tribunais não têm feito maior uso das medidas de coacção e protecção. 
Talvez isso se deva ao nível inadequado de provas disponibilizadas ao procurador ou à falta de consciência 
sobre a disponibilidade destas mesmas medidas. De qualquer maneira, torna-se necessário garantir que as 
vítimas e outras partes potencialmente afectadas recebam a protecção adequada. Uma percepção comum 
entre a comunidade é a de que, quando as vítimas apresentam seus casos ao sector formal de justiça, são 
elas que são punidas por terem sua liberdade restringida em um abrigo, ao invés do autor, que continua a 
viver em sua casa. Caso as medidas de protecção ou coacção não sejam melhor utilizadas, a confiança 
pública nos processos formais será prejudicada, as vítimas serão dissuadidas da identificação e denúncia 
dos crimes, e os autores não serão trazidos perante a justiça.  

II. Atrasos nas audiências dos julgamentos  

Os casos relatados supra demonstram os atrasos típicos que ocorrem no sistema formal de justiça. Nos 
casos 1 e 2, decorreram aproximadamente 4 anos entre a denúncia do crime e a audiência final. No caso 3, 
decorreram 3 anos entre a denúncia inicial e a audiência, acrescidos de mais 1 ano de espera pela decisão 
do Tribunal de Recurso. A implicação deste quadro no último caso foi uma mudança no depoimento da 
vítima e, consequentemente, a perda de provas e a absolvição.   

Outros casos de incesto monitorizados pelo JSMP mostram, de forma similar, grandes intervalos de tempo 
entre a denúncia do crime e a audiência do julgamento. Como destacado supra na secção 2D, do total de 32 
casos de incesto aos quais o VSS prestou assistência entre Janeiro de 2010 e Junho de 2012, o tribunal 
chegou a um veredicto em apenas 9 casos. Dois casos estão a ser processados pela polícia e 12 ainda se 
encontram em fase processual junto do Gabinete da Procuradoria. 
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Tais atrasos são problemáticos por vários motivos. Em particular, levam à perda de provas, dificultando a 
garantia de condenações nos julgamentos e prolongando o trauma sofrido pelas vítimas que desejam seguir 
em frente com as suas vidas. Estes atrasos também levam a que as vítimas abandonem o sector de justiça 
formal ou a que não denunciem de todo os crimes de que fora vitimas. Além disso nos casos em que as 
vítimas sejam economicamente dependentes dos autores do crime, estes atrasos fazem com que as vítimas 
não tenham outra escolha a não ser resolver o litígio através de mecanismos locais de justiça, geralmente 
'reconciliando-se' com os autores e permanecendo em casa. 

Em parte, a causa dos atrasos no sector de justiça pode dever-se ao número insuficiente de funcionários 
judiciais, incluindo procuradores e defensores públicos, juízes e tradutores. Existem problemas significativos 
na área dos recursos humanos no sector de justiça, principalmente nas jurisdições distantes de Dili. Esta 
mesma carência pode ser observada na Unidade de Pessoas Vulneráveis da polícia que continua a 
funcionar com poucos recursos, já que a rotação de agentes policiais resulta em lacunas crónicas de 
conhecimento. Esta carência de recursos deve ser abordada, de forma a garantir que os autores de incesto 
não reincidam a aumentar entre os cidadãos a confiança de que o sistema formal é capaz de promover 
justiça de forma rápida. 

Também é vital para os atores de justiça contar com um sistema de triagem, de forma que os crimes graves 
de violência sexual, crimes envolvendo crianças como vítimas e crimes de violência doméstica sejam 
priorizados, em reconhecimento à gravidade de tais crimes. Isto enviaria à comunidade a forte mensagem 
de que este comportamento não é aceite pelo Estado. Mesmo sem os recursos adicionais, um sistema de 
priorização deste tipo poderia reduzir o tempo de resposta por parte das autoridades em casos de incesto e 
a diminuir a discricionariedade com que estes casos são julgados.  

III. Penas brandas ou inapropriadas 

Como se verificou nos Casos 1 e 3, mesmo quando existem provas claras de um grave abuso sexual de 
uma criança, os tribunais não têm sido capazes de acusar, condenar e sentenciar os autores destes crimes 
de maneira apropriada. No Caso nº 3, o resultado foi que o arguido foi absolvido, ao passo em que no Caso 
nº 1 o autor obteve suspensão da sentença e continua a viver na mesma comunidade.   

Na experiência do JSMP, não é raro que os tribunais venham a proferir penas bastante curtas ou suspensas 
aos autores acusados de abuso de crianças e violência doméstica. Ao fazer isso, desconsidera-se a grave 
natureza destes crimes e banaliza-se o sofrimento enfrentado pela vítima. Isto também pode desencorajar 
futuras vítimas de denunciar tais crimes ao sistema formal de justiça. O JSMP tem observado que a ampla 
aplicação de sentenças suspensas nos casos de violência doméstica prejudicou a confiança pública no 
sector formal de justiça. As sentenças suspensas não são percebidas como uma pena, principalmente 
quando elas são aplicadas isoladamente, sem penas complementares como multas, serviços comunitários 
ou proibições. 

Em parte, a aplicação de penas inadequadas pode dever-se à formulação incorrecta das acusações por 
parte dos procuradores. Contudo, quando um juiz considera que os factos apresentados no julgamento 
constituem um crime diferente daquele apresentado na acusação da procuradoria, o Tribunal tem a 
obrigação de informar a procuradoria e a provedoria, dando a cada um a oportunidade de preparar as suas 
posições em relação a um crime mais grave.49 No caso nº1, por exemplo, o tribunal poderia ter condenado o 
arguido por abuso sexual de um menor, nos termos do artigo 177º/2 do Código Penal, apesar  de  o 
procurador ter acusado o arguido de tentativa de abuso sexual de um menor, nos termos do artigo 177º/1 e 
do artigo 27º.   

A aplicação de penas inadequadas também representa uma falha na ponderação dos vários factores 
agravantes e atenuantes em cada crime. O Código Penal estabelece que, caso o tribunal tenha de escolher 
entre a imposição de uma pena ou medida de segurança que não restrinja a liberdade do arguido uma pena 
ou medida que tenha o mesmo resultado, ele deverá dar preferência à primeira opção se ela atender 
suficientemente ao propósito da pena ou medida de segurança.50  Na experiência do JSMP, os tribunais 
costumam interpretar esta disposição no sentido de que o tribunal deve sempre aplicar a pena que seja 
mais curta e menos restritiva, embora esta não seja exactamente a interpretação correcta. Os tribunais 
                                                        
49 Código do Processo Penal, artigos 274º-275º. 
50 Código Penal, artigo 62º.  
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devem ponderar o completo escopo dos factores agravantes e atenuantes, incluindo, por exemplo, a 
relação entre o autor e a vítima, a idade da vítima, se houve abuso de autoridade ou se existe qualquer 
outra vulnerabilidade específica da vítima.51   

Para que se cumpram os objectivos da dissuasão de potenciais perpetradores, da protecção das vítimas de 
ulterior violência e do aumento da confiança das vítimas no sistema formal de justiça, é crucial que a 
capacidade do sistema judicial seja melhorada no sentido de processar estes casos mais correctamente. 

IV. Mecanismos inadequados de protecção da criança  

Embora Timor-Leste tenha um sistema de protecção da criança e o MSS tenha dedicado grande atenção ao 
seu desenvolvimento, o sistema encontra-se ainda numa fase inicial de desenvolvimento, e é 
frequentemente fraco e ineficaz. Existe apenas um Oficial de Protecção da Criança alocado a cada distrito, 
e estes oficiais são responsáveis por uma grande diversidade de tarefas, algumas das quais vão para além 
do escopo da protecção da criança. Apesar de alguns destes oficiais serem bastante dedicados e de 
trabalhem de forma diligente, eles não são capazes de realizar todas as suas muitas funções de forma 
adequada pois não são assistentes  sociais ou conselheiros qualificados. Para além disso, não existe um 
código claro de conduta, procedimentos disciplinares, esquema de promoções, programa de 
desenvolvimento profissional ou base legislativa para o trabalho realizado por estes oficiais de protecção da 
criança. Também existe pouca compreensão por parte do público sobre o papel dos Oficiais de Protecção 
da Criança e nem, em geral, sobre a necessidade de um sistema de protecção da criança. 

O incesto é uma forma extrema de abuso da criança e, desta forma, sistemas robustos de protecção da 
criança são particularmente importantes em casos de incesto. É de se notar que o abuso de crianças 
descrito nos casos 2 e 3 passaram despercebidos até que a vítima ter engravidado. Num sistema de 
protecção da criança que seja funcional e tenha bons recursos humanos, a vítima provavelmente teria 
chegado ao conhecimento de um conhecido adulto ou prestador de serviço e o sistema de protecção da 
criança teria sido informado e capacitado a investigar a questão muito mais cedo, possivelmente evitando a 
continuação do abuso e a gravidez.  

Uma limitação importante do sistema de protecção da criança é que não existe uma base legislativa clara. 
Timor-Leste ainda não aprovou nenhuma lei estabelecendo as componentes do seu sistema de protecção, 
as responsabilidades dos diferentes actores e as circunstâncias nas quais os oficiais do Estado podem 
intervir com o propósito de proteger as crianças em risco sem o consentimento da família da criança. 
Embora o MSS e a UNICEF tenham desenvolvido directrizes de referência para a polícia, prestadores de 
serviços e oficiais de protecção da criança, estas directrizes não têm autoridade legal e são úteis apenas 
quando todos os actores concordam com as intervenções e referências propostas. Raramente é este o caso 
em situações de incesto onde o autor se recusa a permitir a remoção da vítima da sua residência e onde os 
actores judiciais locais possam estar relutantes em intervir devido ao estigma social associado a tais crimes.    

Além disso, a relação entre os sistemas de justiça e de protecção da criança é pouco clara. O Artigo 3º/1/b) 
do Estatuto do Ministério Público estabelece que os procuradores têm a responsabilidade de garantir a 
defesa de pessoas legalmente incapazes, inclusive os menores de idade.52  Contudo, e infelizmente, devido 
à falta de uma legislação de protecção da criança, os procuradores tendem a representar menores apenas 
quando um processo penal já foi investigado ou em processos civis como solicitações de pensão de 
alimentos. Geralmente, eles não representam menores em situação de risco de abuso quando um crime ou 
acção civil ainda não tenham ocorrido. Neste sentido, é de se notar que nos três casos discutidos supra, a 
intervenção do Estado na protecção daquelas crianças em risco aconteceu somente após a ocorrência de 
um crime grave, e quando o processo deu entrada no sistema de justiça.  

V. Coordenação, gestão processual e recolha de dados deficientes  

De uma forma mais ampla, a protecção de crianças contra o incesto e abuso sexual requer estreita 
coordenação entre diferentes actores do Estado e demais actores não-estatais. Também são necessários 
sistemas robustos de gestão processual e a de recolha de dados precisos que possam ser usados para a 
formulação de respostas judiciais e políticas eficientes. Algumas iniciativas já foram realizadas na 

                                                        
51  Consulte, por exemplo, o artigo 52º do Código Penal sobre circunstâncias agravantes gerais. 
52 República Democrática de Timor-Leste, Lei 14/2005 de 16 de Setembro (Estatuto do Ministério Público). 
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abordagem de práticas de gestão processual, tais como a recolha de dados pelo MSS dentre os membros 
da Rede de Referência de Protecção da Criança e o recente investimento no desenvolvimento de um 
sistema electrónico de gestão processual por parte do Gabinete da Procuradoria e da Política Nacional. 
Todavia, os casos estudados acima e as estatísticas relativas ao incesto mostram que a coordenação, 
gestão processual e recolha de dados continuam a ser uma barreira ao processamento eficaz dos casos de 
incesto. No caso nº 3, por exemplo, o Oficial de Protecção da Criança não foi capaz de realizar uma 
coordenação eficaz com o promotor e a polícia para obter uma ordem de protecção da irmã e filha da vítima. 
O JSMP também constatou que informações importantes relativas à protecção das crianças não estão a ser 
passadas pela polícia ao promotor, ou pelo promotor ao tribunal, de forma eficaz. Isto leva a atrasos, 
falhanços na aplicação de medidas de protecção e segurança, e condenações inapropriadas.  

Associado a estes esforços, existe a necessidade da promoção de iniciativas de sensibilização e de 
educação do público de modo a aumentar a consciência comunitária sobre o crime de incesto e o grave 
dano causado à vítima, sua família, comunidade e à sociedade em geral. Isto auxiliaria nos esforços para o 
encorajamento da denúncia do incesto e investigação onde exista suspeita de abuso infantil por pessoas em 
posição de autoridade.  
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8.   PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

A.   Promover alterações do Código Penal para uma melhor prevenção e protecção contra o incesto  

Uma maneira eficaz de prevenir a ocorrência do incesto e de melhor proteger as vítimas do incesto no futuro 
seria incorporar um novo artigo no Código Penal reconhecendo explicitamente o incesto como crime, 
independente do consentimento ou idade da vítima.  

Como discutido supra, nem todas as jurisdições incorporam o incesto como um artigo específico ou proíbem 
o incesto entre dois adultos com consentimento mútuo. Contudo, o JSMP acredita que seria apropriado para 
a jurisdição timorense  a inclusão de uma provisão explícita sobre o crime de incesto, tendo em vista os 
importantes desequilíbrios de poder entre homens e mulheres que existem dentro e além da unidade 
familiar e entre crianças e adultos, e ainda a limitada consciência da opinião pública em relação ao incesto e 
suas repercussões duradouras.  

É importante que o crime de incesto seja reconhecido independentemente do consentimento ou da faixa 
etária. Isto serviria como protecção contra potenciais cenários onde uma pessoa com mais de 14 anos de 
idade consinta com o incesto sem o completo entendimento dos impactos do incesto ou dos seus próprios 
direitos; como resultado das técnicas manipuladoras empregadas pelo autor para convencer a vítima de que 
ele ou ela é responsável pelo crime; ou devido à crença de que a denúncia do crime traria vergonha para a 
família ou exporia irmãos/irmãs ou outros parentes a um perigo maior. Isto também evitaria problemas onde 
o ónus da prova da 'ausência de consentimento' não pode ser provado porque a vítima se recusa a depor 
ou presta depoimento falso, como destacado no caso nº 3, no qual a VSS acredita que a vítima se sentiu 
compelida a prestar testemunho falso para evitar o estigma e a vergonha que poderiam ameaçar o seu novo 
casamento.  

A criação de um crime explícito de incesto também pode servir para aumentar o reconhecimento do crime e 
para mobilizar acções que fortaleçam os esforços de prevenção. Usando com exemplo a LADV, este tipo de 
provisão poderia ser usado como ferramenta para a promoção, educação e mudança cultural. Com um 
maior nível de consciencialização por parte da opinião pública sobre a gravidade do incesto enquanto crime 
e das suas consequências para a vítima e a sociedade em geral, as intervenções podem ocorrer mais cedo 
e pode ser solicitado às autoridades que atendam às demandas da comunidade por justiça. 

Aquando da redacção do novo artigo, é importante que os seguintes pontos sejam levados em 
consideração:  

• A definição de incesto deve incluir tanto a relação sexual quanto outros actos sexuais de relevo que 
ocorram entre o autor e seu filho(a) ou pais, neto(a) ou avós, irmão ou irmã, meio-irmão ou meia-
irmã, ou parentes ou irmãos por relação de enteado ou relação através de adopção legal. 

• Ao crime de incesto deve ser comutada, no mínimo, uma pena consistente à aplicada em casos de 
violação para reflectir a gravidade do crime e o grave dano que este crime pode causar à vítima.  

• A duração da pena para crimes de incesto deveria variar dependendo da maioridade ou menoridade 
da vítima e da ocorrência efectiva de relações sexuais. 

• Um crime de incesto deveria incorporar disposições de agravação, incluindo o grau de autoridade 
que o autor tem sobre a vítima, a vulnerabilidade e idade da vítima e o grau de dano físico e 
psicológico resultante do acto. 

• O crime de incesto deveria ser um crime público para limitar a dependência do depoimento da 
vítima, já que as vítimas frequentemente não se pronunciam devido a uma combinação de medo, 
vergonha e coacção. 

• O consentimento da vítima não deveria excluir a ilicitude do ato. 
• Deveria existir uma isenção para garantir que a vítima não possa ser processada judicialmente pelo 

crime, i.e. garantir que o crime se aplica apenas à pessoa que está explorando a relação familiar de 
poder, não podendo ser usado para processar a vítima judicialmente.  
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B.   Fortalecer as provisões no Código Penal relativas aos crimes sexuais em circunstâncias de 
dependência  

Para além da criação de um crime específico de incesto no Código Penal, o JSMP recomenda o 
fortalecimento das disposições existentes no tocante aos crimes de natureza sexual ocorridos num contexto 
de dependência. Isto deve garantir que as relações que estão fora do escopo de um crime de incesto (por 
exemplo, tutela por intermédio de tios, tias, sobrinhos e sobrinhas resultantes da adopção informal; ou 
outros parentes  afastados que coabitam com a vítima ou que se encontram em posição de dominância 
familiar), que abusam de sua autoridade familiar ou exploram uma relação de dependência sejam 
dissuadidos e punidos pelas suas acções de forma apropriada. Isto poderia ser feito através da adopção de 
provisões similares às 163º/2 e 164º do Código Penal Português, onde a penetração e outros actos sexuais 
de relevo são considerados crime, independentemente do consentimento, onde exista exploração de uma 
relação de dependência hierárquica, económica ou do local de trabalho associada a alguma forma de ordem 
ou ameaça.  

Na implementação destas alterações, os seguintes pontos deveriam ser levados em consideração: 

• A adopção em Timor-Leste é primariamente informal ao invés de ratificada judicialmente, mas isto 
não significa que a relação de dependência entre a vítima e os pais ou irmãos e irmãs adoptivos 
seja menos importante. O grau de dependência numa relação deve receber a devida consideração 
aquando da determinação de uma pena apropriada.  

• Em Timor-Leste, é comum que as crianças vivam com membros de sua família alargada por longos 
períodos, frequentemente para que possam frequentar a escola ou possam trabalhar em casa. 
Embora isso não seja considerado como adopção pela comunidade, estas crianças podem ser 
igualmente vulneráveis ao abuso e manipulação sexual deste relacionamento de dependência. 
Portanto, é importante que a exploração desta vulnerabilidade seja criminalizada de forma 
apropriada no Código Penal.  

• Muitos casamentos em Timor-Leste não são registados formalmente e, desta forma, não são 
reconhecidos pelo Código Civil. Isto significa que um relacionamento a nível de enteado(a) no qual 
um incesto seja cometido pode não ser abrangido na definição de incesto. O fortalecimento do 
Código Penal para que este englobe o abuso sexual em relações de dependência permitirá que 
estes crimes sejam processados de uma melhor forma. 

As alterações recomendadas são: 
• Alterar o artigo 171º do Código Penal de forma a incluir uma subsecção amplamente análoga ao 

artigo 163º/2 do Código Penal Português, que estabelece que terá cometido um crime quem, ao 
abusar de sua autoridade devido à relação de dependência, fizer uso de uma ordem ou ameaça 
para praticar um acto sexual de relevo.  

• Alterar o artigo 172º do Código Penal de forma a incluir uma provisão amplamente análoga à do 
artigo 164º/2 do Código Penal Português, que estabelece que terá cometido um crime quem, ao 
abusar da sua autoridade devido à relação de dependência, fizer uso de uma ordem ou ameaça 
para manter relações sexuais, incluindo relações anais ou orais.  

• Incluir uma nova disposição no Código Penal após o artigo 177º que seja análoga ao artigo 173º do 
Código Penal Português, estabelecendo que terá cometido um crime quem cometer actos referidos 
nos artigos 177º/1 e 2 do Código Penal com um menor entre 14 e 18 anos de idade, onde a pessoa 
em questão seja responsável pela educação ou cuidados deste menor. 

Estas disposições deveriam ter o efeito combinado de fortalecimento dos artigos 171º e 172º do Código 
Penal onde existam relações de dependência familiar, independentemente da idade e do uso de força, 
estendendo o crime de abuso sexual de um menor contido no artigo 177º a vítimas de até 18 anos de idade 
onde exista uma relação de dependência. 

As penas mínimas e máximas apropriadas a estes novos crimes deveriam ser formuladas de forma a 
reflectir a gravidade do abuso de poder envolvido. 
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C.   Melhorar a implementação da lei  

O JSMP acredita que as estruturas e disposições legais existentes relativas ao abuso de menores podem 
ser implementadas de forma mais eficaz, com o intuito de melhorar a protecção das mulheres e crianças 
vítimas de incesto. Especificamente, podem ser fazer-se melhorias nas seguintes áreas:  

• Consideração e aplicação ampliada de medidas de protecção e coacção disponíveis no Código 
Penal, na LADV e na Lei de Protecção de Testemunhas por parte dos actores judiciais em casos de 
incesto beneficiaria as vítimas e ajudaria a garantir que os autores não reincidem no crime antes e 
durante o período do julgamento. A escolha de medidas apropriadas deveria ser determinada caso 
a caso, tendo em consideração a segurança das pessoas vulneráveis coabitando com o arguido, 
incluindo testemunhas, e a possível dependência financeira. 

• Deveriam ser alocados pelo Estado aos tribunais e procuradoria mais recursos de forma a reduzir 
atrasos no processo do sistema formal de justiça. Estes actores judiciais deveriam introduzir um 
sistema de priorização de casos para investigação, recursos e acusação de forma a garantir que 
seja dada prioridade à repressão de crimes tendo crianças como vítimas e de casos de violência 
sexual e doméstica.  

• Os actores do sistema de justiça, incluindo tribunais e promotoria, deveriam tomar acções e 
implementar medidas passíveis de melhorar os procedimentos judiciais relativos a crimes sexuais e 
de violência doméstica, nomeadamente elaborar directrizes sobre os mesmos, disponibilizar 
formação específica sobre a legislação relevante para casos de violência de género, e uma maior 
consciencialização dos juízes e procuradores acerca deste tipo de casos.  

• É necessário que exista um maior investimento nas estruturas de protecção da criança, em 
conjunção com a implementação de um quadro jurídico abrangente para a protecção das crianças, 
permitindo a criação de elos claros entre os sistema de justiça e de protecção da criança, o papel 
dos Oficiais de Protecção da Criança e as circunstâncias nas quais o Estado pode intervir numa 
família, sem o consentimento desta, com o objectivo de proteger uma criança em risco.  

•  O Estado e outras entidades envolvidas na prestação de serviços às vítimas de incesto e o sector 
de justiça deveriam explorar formas de melhorar a coordenação, gestão processual e recolha e 
classificação dos dados sobre casos de incesto. O aumento dos dados disponíveis publicamente 
com respeito ao número de denúncias de casos de incesto e taxas de incidência permitiria ao 
Governo e aos prestadores de serviços adaptar esforços de prevenção e resposta. 

• Existe a necessidade de actividades de educação do público do modo a aumentar a consciência 
comunitária sobre o crime de incesto e o grave dano causado por este crime, incluindo 
repercussões para a vítima, sua família, comunidade e sociedade em geral . Isto auxiliaria nos 
esforços para o encorajamento da denúncia do incesto e investigação das suspeitas de abuso 
infantil por pessoas em posição de autoridade.  
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9.   LISTA DE RECOMENDAÇÕES  

1. Previsão de um crime específico de incesto no Código Penal que se aplique 
independentemente de consentimento ou idade da vítima. 

2. Fortalecimento das disposições do Código Penal relativas a crimes sexuais em 
circunstâncias de dependência de modo a dissuadir e punir autores de crimes sexuais que 
abusem da sua autoridade familiar ou explorem um relacionamento de dependência.  

3. Utilização de medidas de protecção e coacção disponíveis para prevenir futuros crimes e 
proteger vítimas e outras pessoas vulneráveis de mais abuso.  

4. Aumentar recursos dos tribunais e procuradoria e introduzir um sistema para a priorização 
de casos, de forma a reduzir atrasos no julgamento de autores. 

5. Melhorar a capacidade dos actores da justiça para a acusação e determinação da pena dos 
autores de crimes sexuais de forma consistente e apropriada, conforme a severidade do 
crime. 

6. Aumentar o investimento em estruturas de protecção da criança e estabelecer um quadro 
jurídico claro, que esclareça a autoridade do Estado na intervenção em casos de abuso de 
crianças. 

7. Melhorar os procedimentos de coordenação, gestão processual e recolha de dados entre 
actores do Estado e demais instituições envolvidas na prestação de serviços às vítimas de 
incesto. 

8. Investir em actividades de educação do público de forma a consciencializar a comunidade e 
mobilizar a acção comunitária quanto ao crime de incesto.  
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10.   CONCLUSÃO 

O incesto é um crime grave que envolve tanto uma violação física quanto o abuso da confiança e autoridade 
familiar. Ele causa graves danos psíquicos e frequentemente físicos à vítima e subverte a santidade da 
família. Os efeitos do incesto são duradouros e deveriam ser reconhecidos como graves preocupações da 
política pública, com implicações para a saúde da sociedade.  

O JSMP reconhece os amplos esforços e investimento que o Governo de Timor-Leste tem feito para 
melhorar o sector de justiça formal, mobilizar acções em resposta à questão da violência doméstica e 
estabelecer um sistema de protecção da criança com o intuito de prestar melhor protecção aos direitos da 
criança. Estes avanços ocorreram num período de tempo relativamente curto, e demonstram um forte 
compromisso por parte do Estado em cumprir com as suas obrigações estabelecidas da Constituição de 
Timor-Leste, na CRC e CEDAW. 

Apesar destes esforços, fica claro no estudo e nas observações de monitorização dos tribunais realizados 
pelo JSMP que as vítimas de incesto em Timor-Leste ainda não recebem a protecção adequada no sistema 
formal de justiça. Em particular, o Código Penal exige que as vítimas de incesto que tenham idade superior 
a 14 anos provem a ausência de consentimento; um requerimento inapropriado, dada a natureza do crime e 
pressões sobre a vítima e pessoas a ela associadas para que não prestem depoimento, com o intuito de 
afasta-los do estigma e vergonha associados ao crime. Existem graves limitações no que toca à 
implementação da lei existente em Timor-Leste e dos mecanismos associados para a protecção das 
vítimas. Estas limitações precisam de ser abordadas imediatamente para que se possa oferecer justiça às 
vítimas de incesto que sofrem há muito tempo, dissuadir futuros crimes de incesto e restaurar a confiança 
pública de que o sistema formal de justiça é capaz de prestar serviços à população que ele foi estruturado 
para proteger. 

 



 
 

 

APÊNDICE A: TRATAMENTO DO INCESTO EM UMA AMOSTRAGEM DE JURISDIÇÕES 

Jurisdição Referência a 
artigos 

Relações aplicáveis Actos sexuais 
relevantes 

Tratamento 
dedicado ao 

consentimento 

Faixa de 
sentenças 

Artigos correlatos  

Código Penal de 
Vanuatu (1981)  

Artigo 95º  autor e seu/sua filho(a) ou 
filho(a) adoptivo(a); pais ou pais 
adoptivos; avós ou netos(as); 
irmão/irmã ou meio-irmão/irmã 

Relação Sexual  Não serve como 
base para 
defesa  
 

10 anos  O artigo 96º cobre a relação sexual entre um autor e uma 
criança coabitante menor de 18 anos de idade que esteja a 
viver como membro da família (incluindo filhos adoptivos 
ou enteados/enteadas). O consentimento não serve como 
base para defesa. A sentença é de 10 anos de 
aprisionamento. 

Código Penal de 
Fiji (1945) 

Artigo 178º Um autor e sua filha, mãe, neta, 
irmã ou meia-irmã 

Uma autora e seu filho, pai, avô, 
irmão ou meio-irmão  

Relações 
carnais, ou 
tentativa de 
manter relações 
carnais  
 

Não serve como 
base para 
defesa  

7 anos para o 
autor (seja ele do 
género masculino 
ou feminino) 
 
Prisão perpétua 
caso a vítima 
tenha menos de 
treze anos de 
idade  

O artigo 155º cobre qualquer pessoa que, ilegalmente, 
tenha mantido relações carnais com uma menina com 
idade inferior a 13 anos. A pena é de prisão perpétua, com 
ou sem castigos corporais, ou 5 anos de detenção com ou 
sem castigos corporais para crimes atentados. O 
consentimento não serve como base para defesa. 

O artigo 156º cobre qualquer pessoa que, ilegalmente, 
tenha mantido relações carnais com uma adolescente com 
idade entre 13 e 16 anos de idade. A pena é de 5 anos de 
detenção com ou sem castigos corporais. O consentimento 
não serve como base para defesa. 

Código Penal do 
Vietname (1999) 

Artigo 150º O autor e sua linhagem directa; 
irmã, irmão ou meia-irmã/meio-
irmão  

Relação Sexual  Não mencionada  6 meses – 5 anos  O Artigo 112º abrange a violação de pessoas de 13 a 16 
anos de idade. O consentimento não serve como base 
para defesa. Nos casos onde verifica-se violação de 
natureza incestuosa, a sentença varia de doze a 20 anos. 
Caso a vítima seja menor de treze anos de idade, a 
sentença varia de doze a vinte e cinco anos, prisão 
perpétua ou pena de morte.  

O artigo 113º cobre pessoas que utilizam de embuste para 
induzir pessoas deles dependentes a manter relações 
sexuais com estas contra a vontade delas. Nos casos onde 
verifica-se o incesto, a sentença varia de 7 a 18 anos de 
detenção.  



 
 

 

Código Penal da 
República 
Democrática 
Popular do Laos 
(1989) 

Artigo 124º O autor e seus filhos/filhas ou 
filhos/filhas adoptivos(as); pais 
biológicos ou adoptivos; avós 
biológicos ou adoptivos; irmão 
ou irmã da mesma linhagem; 
primos 

Relações 
sexuais  

Não mencionada 6 meses – 5 anos  O artigo 119º cobre a violação, que acarreta pena de 3-5 
anos. Esta pena é aumentada para 5 anos em casos de 
violação de meninas entre 15-18 anos de idade, e de 7-15 
anos para garotas de idade inferior a 15 anos.  
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APÊNDICE B: INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS RELEVANTES EM CASOS DE INCESTO  

Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW)53 

Artigo 1º: Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação contra as mulheres" significa 
qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito ou como objectivo 
comprometer ou destruir o reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o seu estado 
civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais nos domínios, político, económico, social, cultural e civil ou em qualquer outro domínio. 

Artigo 2º: Os Estados Partes condenam a discriminação contra as mulheres sob todas as suas formas, 
acordam em prosseguir, por todos os meios apropriados e sem demora, uma política tendente a eliminar a 
discriminação contra as mulheres e, com este fim, comprometem-se a: 

(a) Inscrever na sua constituição nacional ou em qualquer outra lei apropriada o princípio da 
igualdade dos homens e das mulheres, se o mesmo não tiver já sido feito, e assegurar por via 
legislativa ou por outros meios apropriados a aplicação efectiva do mesmo princípio; 
(b) Adoptar medidas legislativas e outras medidas apropriadas, incluindo a determinação de sanções 
em caso de necessidade, proibindo toda a discriminação contra as mulheres; 
(c) Instaurar uma protecção jurisdicional dos direitos das mulheres em pé de igualdade com os 
homens e garantir, por intermédio dos tribunais nacionais competentes e outras instituições públicas, 
a protecção efectiva das mulheres contra qualquer ato discriminatório; 
(d) Abster-se de qualquer ato ou prática discriminatórios contra as mulheres e actuar por forma que 
as autoridades e instituições públicas se conformem com esta obrigação; 
(e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação praticada contra as mulheres 
por uma pessoa, uma organização ou uma empresa qualquer; 
(f) Tomar todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, para modificar ou revogar 
qualquer lei, disposição regulamentar, costume ou prática que constitua discriminação contra as 
mulheres; 
(g) Revogar todas as disposições penais que constituam discriminação contra as mulheres. 

Artigo 5º: Os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas para: (b) Assegurar que a educação 
familiar contribua para um entendimento correto da maternidade como função social e para o 
reconhecimento da responsabilidade comum dos homens e das mulheres na educação e desenvolvimento 
dos filhos, devendo entender-se que o interesse das crianças é consideração primordial em todos os casos. 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC)54  

Artigo 1º: Nos termos da presente Convenção, criança é todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, 
nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo.  

Artigo 19º: Os Estados Partes tomam todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas 
adequadas à protecção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, 
abandono ou tratamento negligente; maus tractos ou exploração, incluindo a violência sexual, enquanto se 
encontrar sob a guarda de seus pais ou de um deles, dos representantes legais ou de qualquer outra 
pessoa a cuja guarda haja sido confiada. 

Artigo 34º: Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as formas de exploração 
e de violência sexuais. Para esse efeito, os Estados Partes devem, nomeadamente, tomar todas as 
medidas adequadas, nos planos nacional, bilateral e multilateral para impedir: 

                                                        
53 República Democrática de Timor-Leste, Resolução Parlamentar No. 11/2003 Ratifica a Convenção para a Eliminação de Todas as 
formas de Discriminação Contra as Mulheres (17 de Setembro de 2009). 
54 República Democrática de Timor-Leste, Resolução Parlamentar no. 16/2003 Ratifica a Convenção sobre os Direitos da Criança (17 
de Setembro de 2009) 
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(a) Que a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se a uma actividade sexual ilícita;  
(b) Que a criança seja explorada para fins de prostituição ou de outras práticas sexuais ilícitas;   
(c) Que a criança seja explorada na produção de espectáculos ou de material de natureza 
pornográfica. 

Artigo 39º: Os Estados Partes tomam todas as medidas adequadas para promover a recuperação física e 
psicológica e a reinserção social da criança vítima de qualquer forma de negligência, exploração ou 
sevícias, de tortura ou qualquer outra pena ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes ou de conflito 
armado. Essas recuperação e reinserção devem ter lugar num ambiente que favoreça a saúde, o respeito 
por si próprio e a dignidade da criança. 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR)55 

Artigo 24º: Qualquer criança, sem nenhuma discriminação de raça, cor, sexo, língua, religião, origem 
nacional ou social, propriedade ou nascimento, tem direito, da parte da sua família, da sociedade e do 
Estado, às medidas de protecção que exija a sua condição de menor. 

 
 

 

                                                        
55 República Democrática de Timor-Leste, Resolução Parlamentar No. 3/2003 Ratifica o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos (23 de Maio de 2003) 
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APÊNDICE C: TEXTO DOS ARTIGOS RELEVANTES AO INCESTO - CÓDIGO PENAL DE 
TIMOR-LESTE 

Artigo 52º Circunstâncias Agravantes Gerais 

São consideradas circunstâncias agravantes gerais da responsabilidade do autor todas as circunstâncias 
anteriores, contemporâneas ou posteriores ao crime, que, não fazendo parte do tipo legal, revelem um 
maior grau de ilicitude dos factos, da conduta ou da culpa do autor, aumentando a necessidade da pena. 

Circunstâncias agravantes gerais podem incluir as seguintes: 

a) Execução do crime com deslealdade, entendendo-se que tal acontece nos casos de traição, 
emboscada, espera, disfarce 

b) O crime ser praticado contra as pessoas empregando meios, modos ou formas que directa ou 
indirectamente visam garantir a execução sem o perigo que lhe poderia resultar da eventual defesa 
do ofendido. 

c) O crime ser praticado mediante fraude, engano, excesso de poder ou de autoridade, ou 
aproveitando-se das circunstâncias de tempo, lugar. 

d) O crime ser cometido mediante o pagamento ou a recepção de um valor ou recompensa. 
e) O crime ser motivado por razões racistas ou qualquer outro sentimento discriminatório por causa do 

género, ideologia, religião ou crenças da vítima, da etnia, da nacionalidade a que pertença, em 
razão do sexo ou das suas orientações sexuais, ou de enfermidade ou diminuição física de que 
sofra. 

f) Ter o autor o dever especial de não cometer o crime, de impedir a sua prática ou de concorrer para 
a sua punição ou prevalecer-se, para a prática do crime, de autoridade pública que detenha ou 
invoque. 

g) Não sendo caso de reincidência, o autor tiver praticado um ou mais crimes da mesma natureza nos 
3 anos anteriores ao momento da prática daquele por que estiver a ser julgado, independentemente 
da altura da condenação. 

h) O crime ser praticado na mesma ocasião de outro crime como meio de facilitar a realização de outro 
ou outros crimes; 

i) Execução do crime ser facilitada pelo facto do autor entrar ou tentar entrar na residência do ofendido 
ou utilizar veneno, inundação, incêndio, explosão, naufrágio ou avaria de barco ou arma; 

j) A prática do crime ou o aproveitamento das consequências do mesmo ser facilitada pelo concurso 
de duas ou mais pessoas; 

k) Aumentar intencional ou desumanamente o sofrimento da vítima causando-lhe sofrimentos 
desnecessários à consumação ou quaisquer outros actos de espoliação, crueldade ou destruição 
também desnecessários à execução do crime. 

l) O ofendido ser ou ter sido cônjuge ou se encontrar em situação de facto idêntica, ou ser 
ascendente, descendente, irmão, adoptado ou adoptante do autor. 

m) O ofendido ser pessoa particularmente vulnerável em razão da idade, doença ou deficiência física 
ou psíquica, sempre que tal circunstância não faça parte do tipo legal. 

Artigo 171º Coacção sexual 

Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para este fim, a ter tornado inconsciente ou 
posto na impossibilidade de resistir, constranger outra pessoa a sofrer ou praticar, consigo ou com outrem, 
ato sexual de relevo é punido com pena de prisão de 2 a 8 anos.  
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Artigo 172º Violação 

Aquele que, pelos meios referidos no artigo anterior, mantiver com outra pessoa coito vaginal, coito anal ou 
coito oral ou a obrigar a suportar a introdução de objectos no ânus ou na vagina é punido com pena de 
prisão de 5 a 15 anos. 

Artigo 173º Agravação 

Se as agressões sexuais referidas nos artigos 171º e 172º forem praticadas, o autor é punido com pena de 
prisão de 4 a 12 anos no caso do artigo 171º, e com pena de prisão de 5 a 20 anos no caso do artigo 172º: 

a) abusando da autoridade resultante de uma relação familiar, de tutela ou curatela, de dependência 
hierárquica, económica ou de trabalho 

b) aproveitando-se das funções ou do lugar que, a qualquer título, exerça em estabelecimento prisional, 
estabelecimento de educação ou de correcção, hospital, hospício, asilo, clínica ou outro 
estabelecimento de saúde ou outro estabelecimento destinado a assistência ou tratamento  

c) sobre pessoa inconsciente ou incapaz, particularmente vulnerável em razão de doença, deficiência 
física ou psíquica. 

d) tendo como vítimas menores de 17 anos de idade. 

Artigo 177º Abuso sexual de menor 

Quem praticar coito vaginal, coito anal ou coito oral com menor de 14 anos é punido com pena de prisão de 
5 a 20 anos.  

Quem praticar qualquer ato sexual de relevo com menor de 14 anos é punido com pena de prisão de 5 a 15 
anos. 

Artigo 178º Actos sexuais com adolescentes 

Quem, sendo maior e fora das situações previstas nesta secção, praticar qualquer ato sexual de relevo com 
menor entre 14 e 16 anos, abusando da sua inexperiência, é punido com pena de prisão até 5 anos.  

Artigo 182º Agravação 

As penas cominadas na secção II a secção IV do presente capítulo são agravadas de um terço nos seus 
limites mínimos e máximos se: 

a) A vítima tiver menos de 12 anos de idade na altura da prática dos factos; 
b) O autor tiver transmitido à vítima doença venérea, sifilítica ou a síndrome da imunodeficiência 

adquirida; 
c) Devido ao ato, a vítima tenta ou comete suicídio, ou o mesmo resulta em morte. 
d) A vítima é descendente, colateral, parente ou similar em segundo grau, uma pessoa adoptada por 

ou que tenha adoptado o autor ou uma pessoa coabitando com o autor em condições similares ou 
onde exista dependência hierárquica, económica ou laboral; 

Sempre que mais de uma das circunstâncias descritas no sub-artigo anterior se fizer presente, apenas uma 
pode ser invocada como circunstância modificadora e as demais devem ser ponderadas na determinação 
de uma pena específica. 



 
 
 
PA
G. 
3 

 
 

 

APÊNDICE D: TEXTO DOS ARTIGOS RELEVANTES AO INCESTO - LEI CONTRA A 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

Artigo 2º Definição de violência doméstica  

Para efeitos do presente diploma, considera-se violência doméstica qualquer ato ou sequência de actos 
cometidos num contexto familiar, com ou sem coabitação, por um membro da família contra qualquer dos 
seus membros, quando exista uma ascendência, nomeadamente física ou económica, na relação familiar, 
ou por uma pessoa em relação a outra com a qual teve um relacionamento íntimo, do qual ou dos quais 
resultem ou possam resultar, danos ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, abuso económico, incluindo 
ameaças tais como actos intimidatórios, ofensas corporais, agressão, coacção, assédio ou privação da 
liberdade. 

Artigo 3º Família 

Para efeitos da presente lei, consideram-se membros de uma família as pessoas abrangidas pelas 
seguintes relações: 

a) Os cônjuges ou ex-cônjuges 
b) As pessoas que vivam ou tenham vivido em condições análogas à dos cônjuges, ainda que sem 

coabitação; 
c) Os ascendentes e descendentes de ambos ou de apenas um dos cônjuges  ou de quem esteja na 

situação prevista na alínea anterior, desde que inseridos no mesmo contexto de dependência e 
economia familiar; 

d) Qualquer outra pessoa que esteja inserida no mesmo contexto de dependência ou economia 
familiar, incluindo quem nele exerça de forma continuada e subordinada uma actividade doméstico-
laboral. 

Artigo 35º Definição de crimes de violência doméstica 

Para os efeitos de aplicação da presente lei, consideram-se crimes de violência doméstica: 

a) Os tipos legais consagrados nos artigos 153º, 154º, 155º e 156º do Código Penal; 
b) Os tipos de infracção previstos nos artigos 138º, 141º, 145º, 146º, 167º, 171º, 172º, 175º, 177º, 178º 

e 179º, sempre que para além do preenchimento dos elementos típicos de facto constantes da 
norma incriminadora ocorra alguma das circunstâncias descritas no artigo 2º desta Lei. 

Artigo 36º Natureza pública dos crimes de violência doméstica 

Os crimes de violência doméstica referidos no artigo 35º são de natureza pública. 

Artigo 37º Medidas de coacção 

Para além das medidas de coacção previstas no Código do Processo Penal, no caso de crime de violência 
doméstica, o arguido pode ser sujeito, por determinação do juiz do processo, à medida de afastamento 
coercivo do local de residência da família sempre que haja indícios de violência que, razoavelmente, façam 
prever que os actos de agressão se possam vir a repetir de forma a criar perigo para a vida ou a integridade 
física, psíquica ou sexual da vítima, assim como a proibição de contacto com esta última. 

Artigo 38º Escolha e determinação da pena 

1. O tribunal pode substituir a pena de prisão por pena de multa, desde que estejam reunidos os 
pressupostos previstos no artigo 67º do Código Penal, a segurança da vítima esteja assegurada, o agressor 
concorde sujeitar-se a tratamento ou acompanhamento pelos serviços de apoio à vítima e seja proveitoso 
para a manutenção da unidade familiar.  

2. O arguido pode ainda ser condenado a uma pena acessória de proibição de contacto com a vítima, pelo 
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período máximo de 3 anos, sempre que se considere que a aplicação da pena principal for insuficiente para 
prevenir a repetição de actos idênticos. 

Artigo 39º Protecção de testemunhas 

Sempre que se revelar necessário, o tribunal competente aplica medidas processuais para a protecção de 
testemunhas em processos relativos à violência doméstica, às vítimas e às pessoas com conhecimento dos 
factos constitutivos do objecto do processo ou outras informações relevantes para a decisão, nos termos da 
lei aplicável. 

 
 
 


